
 

Stadsledningskontoret 

Köpmansgatan 20 
404 82 Göteborg 

 
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 
www.goteborg.se 

 
Telefon 031-365 00 00 
Telefax 031-368 01 82 

 

Stadsledningskontoret 

 

Checklista 

Stöd för behandling av personuppgifter – 
Samtycke 
 

A. Den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att samtycke föreligger. 

Samtycken som har lämnats innan DSF träder i kraft är fortsatt 

giltiga om de stämmer överens med kraven i DSF.  

B. Den ansvarige ska även kunna visa att den registrerade är medveten 

om att samtycke har lämnats och hur långt samtycket sträcker sig. 

C. Den personuppgiftsansvarige ska tillhandahålla i förväg formulerad 

information i lätt, tillgänglig och begriplig form och använda sig av 

ett klart och tydligt språk. Om även annan information finns på 

samma blankett ska samtyckesdelen vara klart och tydligt avskiljd 

från annan information. Det får inte finnas några oskäliga villkor. 

D. För att den registrerade ska anses informerad ska denne minst få veta 

vem den personuppgiftsansvarige är och syftet med behandlingen 

samt att samtycket är frivilligt och när som helst kan återkallas.  

E. Det bör även informeras om vilka personuppgifter som hanteras.  

F. Det kan vara lämpligt att kombinera samtycket med den information 

som i övrigt ska ges till den registrerade vid ny behandling av 

personuppgifter (se Checklista Stöd för behandling av 

personuppgifter – Informationsgivning).  

G. Om flera ändamål finns inom samma insamling av uppgifter ska 

separat samtycke kunna lämnas till var och en av ändamålen. 

H. Samtycke ska inte användas när det råder betydande ojämlikhet 

mellan parterna, särskilt om den personuppgiftsansvarige är en 

myndighet och det kan anses osannolikt att samtycke lämnats 

frivilligt.  

I. Samtycket kan vara skriftligt, elektroniskt eller muntligt. Det kan 

utgöras av en kryssruta på en webbsida, val av inställningsalternativ 

för elektroniska tjänster eller något annat aktivt beteende som visar 

att den registrerade godtar behandlingen av personuppgifter. Tyst 
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medgivande, på förhand ikryssade rutor eller inaktivitet av annat 

slag är inte ok. 

Checklista: 

Informationen är klar, tydlig, lättbegriplig och entydig och innehåller: 

o Personuppgiftsansvariges identitet 

o Ändamålet med behandlingen 

o Vilka personuppgifter som hanteras 

o Att samtycket är frivilligt 

o Att samtycket när som helst kan återkallas 

Möjlighet att lämna samtycke till ev. flera syften med en och samma 

behandling 


