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ersonuppgiftslagen
– konsekvenser för mitt företag

Varför informera om personuppgiftslagen?
Många företag hanterar i sin dagliga verksamhet olika former av personuppgifter
bland annat om sina anställda och sina kunder. Från och med den 1 oktober 2001
gäller personuppgiftslagen (”PuL”) för de flesta behandlingar av personuppgifter och
därmed även för de flesta register som tidigare omfattades av datalagen. Detta nyhetsbrev är tänkt att ge läsaren en allmän överblick över PuL samt ge förslag på hur ett
företag kan förbereda sig inför den 1 oktober 2001.

Vad är förbjudet enligt PuL?
Huvudregeln i PuL är att all behandling av personuppgifter är förbjuden om inte de
registrerade personerna har samtyckt till behandlingen och inte någon av undantagsbestämmelserna i PuL är tillämplig. Tillåten behandling av personuppgifter förutsätter
således normalt att företaget har inhämtat samtycke från den registrerade eller att
behandlingen är nödvändig för att företaget exempelvis skall kunna fullfölja ett avtal
med den registrerade, vilket är ett av de undantag som finns i PuL.

Vem ansvarar för att behandlingen går rätt till?
Till skillnad mot datalagen innehåller inte PuL några krav på licens eller tillstånd från
Datainspektionen. Det är istället de personer inom varje företag som beslutar om
omfattningen och den praktiska behandlingen av personuppgifter som självständigt
ansvarar för att behandlingen av personuppgifter överensstämmer med PuL.

Vad är ”behandling av personuppgifter”?
Behandling av personuppgifter innebär enkelt uttryckt att man på något vis hanterar
information om en person. Tillämpningsområdet för PuL är bredare än den gamla
datalagens och omfattar all behandling av personuppgifter oavsett om uppgifterna
finns i ett personregister eller inte. Eftersom begreppet personuppgifter omfattar all
information som direkt eller indirekt kan hänföras till en nu levande person omfattas
vanliga uppgifter som namn, adresser och personnummer av PuL. Vidare kan även
fotografier, ljudupptagningar, databehandling av personuppgifter i löpande text,
krypterade uppgifter och olika slag av elektroniska identiteter omfattas av PuL.
PuL gäller även i vissa fall i förhållande till manuell behandling av personuppgifter.

Måste man informera de personer som registreras?
Enligt PuL skall den som behandlar personuppgifter lämna ut information på begäran
av den registrerade. Under vissa förutsättningar skall sådan information även lämnas
ut självmant av den som ansvarar för behandlingen.
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Måste man anmäla behandling av personuppgifter
till Datainspektionen?
Den som behandlar personuppgifter är enligt PuL skyldig att anmäla behandlingen
till Datainspektionen. Det finns dock ett flertal undantag från anmälningsskyldigheten.
Bland annat undantas behandling som sker efter samtycke från den registrerade.
Om ett så kallat personuppgiftsombud har utsetts av den ansvarige för behandlingen
gäller inte heller anmälningsskyldigheten.

Gäller PuL på nätet?
PuL innehåller särskilda regler avseende överföring av personuppgifter till ”tredje
land”, dvs. till länder som inte är medlemmar i EU eller EES. Detta bör beaktas bland
annat då personuppgifter publiceras i löpande text på en webbsida utan att samtycke
inhämtas från berörda personer. Frågan om ett sådan förfarande är tillåtet enligt PuL
eller om samtycke krävs bör noga övervägas.

Vad händer om jag inte följer PuL?
Den som behandlar personuppgifter i strid med PuL kan bli ersättningsskyldig mot
den registrerade för skador som orsakas av behandlingen, bland annat intrång i den
personliga integriteten. Vidare innehåller PuL vissa straffbestämmelser (böter eller
fängelse) som är tillämpliga om man lämnar felaktiga uppgifter till Datainspektionen
eller inte anmäler behandling som skall anmälas. Straffbestämmelsen omfattar även
överföring av uppgifter till tredje land (bland annat via Internet) i strid med PuL samt
felaktig behandling av särskilt integritetskänsliga uppgifter, bland annat information
om hälsa och politiska åsikter. Datainspektionen har befogenheter att kontrollera att
PuL efterlevs.

Hur anpassar jag min verksamhet till PuL?
För att vara säker på att uppfylla PuLs krav bör den som behandlar personuppgifter
före den 1 oktober 2001 se över sina rutiner för hantering av personuppgifter.
Nedan följer exempel på några saker man kan tänka på vid en sådan översyn.
• Genomgång och dokumentation av de personregister som förs och de personuppgifter som behandlas. Det är viktigt att genomgången även omfattar sådan
behandling av personuppgifter som inte har omfattats av datalagen men som
omfattas av PuL, tex. behandling av personuppgifter i löpande text.
• Bedömning av om den behandling som förekommer är tillåten enligt PuL och
om ytterligare åtgärder behöver vidtas. Exempel på sådana åtgärder är att göra en
anmälan till Datainspektionen, att utse ett personuppgiftsombud, att informera de
registrerade eller att inhämta samtycke från de registrerade.
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