Dataskyddsreformen
Den gamla personuppgiftslagen byggde på ett EU-direktiv som antogs 1995. Sedan dess har den tekniska
utvecklingen gått snabbt och hanteringen av personuppgifter ökat enormt. Det har alltså funnits ett behov
av modernisering. Resultatet blev den dataskyddsreform som började tillämpas 25 maj 2018.
Reformen består av två delar:

Dataskyddsdirektivet

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsdirektivet reglerar specifikt hur personuppgifter får hanteras inom bland annat området
brottsbekämpning.

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter
och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller
i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av
personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.
Samma regler gäller inom hela EU.

Brottsdatalagen

Dataskyddslagen

I Sverige ar dataskyddsdirektivet införts i nationell rätt genom
brottsdatalagen.

Respektive land kan ta fram egen lagstiftning som kompletterar dataskyddsförordningen. I
Sverige heter denna lag Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, även om den kallas dataskyddslagen i vardagligt tal. Den innehåller vissa undantag
och anpassningar till svensk rätt, som exempelvis att även myndigheter kan få administrativa sanktionsavgifter om de bryter mot reglerna i förordningen.

Registerförfattningar

Patientdatalagen

De flesta myndigheter som berörs av
brottsdatalagen har idag registerförfattningar. Polisen har polisdatalagen, Tullverket har tulldatalagen och så vidare. Brottsdatalagen ersätter inte dessa.

Vid sidan om den kompletterande
dataskyddslagen finns även ett antal registerförfattningar som reglerar
hur personuppgifter får hanteras i
vissa offentliga
verksamheter.

Reglerar hur personuppgifter får
hanteras inom hälso- och sjukvården. Har företräde framför den kompletterande dataskyddslagen
men måste stå i överensstämmelse med dataskyddsförordningen.

Europakonventionen

Kamerabevakningslagen kompletterar dataskyddsförordningen. Om det finns speciella bestämmelser i kamerabevakningslagen så
ska dessa gälla före motsvarande bestämmelser i den kompletterande svenska dataskyddslagen och brottsdatalagen. Men, om polisen har en egen registerförfattning som 		
reglerar kameraövervakning, så kan den eventuellt gälla före kamerabevakningslagen. Verkar det komplicerat? 		
Det är det också!

Svensk grundlag
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Grundläggande rättigheter
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