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Instruktioner på nästa sida è

Instruktioner
1.

Det finns omfattande undantag från anmälnings
skyldigheten (se upplysningarna).

6.

Exempel: ”Kvinnor i åldern 30–50 år med taxerad
inkomst över 250 000 kr/år”, ”Invånare i x kommun”.

2.

Den personuppgiftsansvarige, det vill säga myndigheten,
företaget, föreningen eller organisationen som
bestämmer ändamålen med eller medlen för behand
lingen (jämför 3 § personuppgiftslagen).

7.

Exempel: Namn, adress, födelseår och taxerad inkomst.

8.

Exempel: Återförsäljare av viss produkt. Myndigheter
inom kommunen.

9.

Vad som avses med tredje land framgår av 3 § person
uppgiftslagen. Förutsättningarna för att lämna ut
personuppgifter till tredje land anges i 33–35 §§ person
uppgiftslagen.

3.

Fylls inte i om den personuppgiftsansvarige är en fysisk
person.

4.

Beskriv vilken anmälan som avses, lämpligen genom att
ange tidigare anmält ändamål och de uppgifter som skall
ändras.

5.

Beskriv kortfattat ändamålet/ändamålen med behand
lingen. Exempel: ”Direktmarknadsföring”, ”Klientregister
i en juridisk byrås verksamhet”.

Upplysningar

10. Ge en kortfattad beskrivning. Exempel: ”Riktlinjer
för ADB-säkerheten finns inom företaget och en
IT-säkerhetsansvarig har utsetts”, ”Datainspektionens
allmänna råd om säkerhet för personuppgifter iakttas”.

förhållande, såvida behandlingen inte omfattar sådana
känsliga uppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen,

I 10 § personuppgiftsförordningen (1998:1191) anges sådana
särskilt integritetskänsliga behandlingar av personuppgifter som
enligt 41 § personuppgiftslagen alltid skall anmälas till Datain
spektionen för förhandskontroll. Anmälan för förhandskontroll
görs på särskild blankett.

 hos arbetsgivare om arbetstagares sjukdom som avser tid för
sjukfrånvaro, om uppgifterna används för löneadministrativa
ändamål eller för att avgöra om arbetsgivaren är skyldig att
påbörja en rehabiliteringsutredning,

Personuppgiftsansvariga som inte har utsett och anmält ett
personuppgiftsombud är enligt 36 § första stycket personupp
giftslagen (1998:204) skyldiga att till Datainspektionen anmäla
behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automa
tiserad.

 hos arbetsgivare som avslöjar arbetstagarens medlemskap
i en fackförening, om uppgifterna används för att arbets
givaren skall kunna fullgöra sina skyldigheter eller utöva sina
rättigheter inom arbetsrätten eller för att rättsliga anspråk
skall kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.

Vissa undantag från anmälningsskyldigheten finns i 3-5 §§
personuppgiftsförordningen (1998:1191). Där har regeringen
undantagit behandling av personuppgifter

 som har samlats in från den registrerade om behandlingen
är nödvändig för att uppfylla bestämmelser i lag eller
förordning,

 som utförs till följd av en myndighets skyldighet enligt 2 kap.
tryckfrihetsförordningen att lämna ut allmän handling,

 som får behandlas på hälso- och sjukvårdsområdet enligt 18
§ personuppgiftslagen,

 som till följd av bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) eller
arkivförordningen (1991:446) utförs av arkivmyndighet,

 i advokatverksamhet som har betydelse för att utföra
uppdrag i verksamheten och för kontroll av att jävssistuation
inte föreligger, och

 som regleras genom särskilda föreskrifter i lag eller
förordning i andra fall än som nämns ovan,
 i löpande text eller sådant ostrukturerat material som avses i
5 a § personuppgiftslagen, samt
 som utförs av ideella organisationer inom ramen för organi
sationens verksamhet.
Datainspektionen har i föreskrifter (DIFS 1998:2, omtryckt 2001:1)
meddelat ytterligare undantag i fråga om skyldigheten att anmäla
behandlingar av personuppgifter till Datainspektionen. Behandling
som sker efter samtycke från den registrerade är undantagen.
Under förutsättning att den personuppgiftsansvarige själv för en
förteckning över behandlingarna med de uppgifter som annars
skulle ha anmälts till Datainspektionen, undantas även behand
lingar av personuppgifter
 som avser registrerade som har sådan anknytning till
den personuppgiftsansvarige som följer av medlemskap,
anställning, kundförhållande eller något därmed jämförligt

 som sker i enlighet med en branschöverenskommelse som
har bedömts av Datainspektionen enligt 15 § personupp
giftsförordningen.
De anmälda uppgifterna kommer – med undantag för beskriv
ningen av vidtagna säkerhetsåtgärder – att registreras i Datain
spektionens anmälningsregister. Registret är tillgängligt för
allmänheten.
Om de anmälda uppgifterna kan läggas till grund för registre
ringen skickar Datainspektionen inte någon bekräftelse (register
utdrag eller motsvarande). Behåll därför alltid en kopia av
anmälan.

Kom ihåg! Datainspektionen prövar inte om en anmäld
behandling är tillåten enligt personuppgiftslagen.
Den personuppgiftsansvarige ansvarar alltid själv för att
behandlingen är laglig.
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