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Checklista - information till den registrerade 

 

All kommunikation med den registrerade ska vara tydlig och lättbegriplig.  

Om den registrerade är ett barn ställs särskilda krav på att informationen är utformad på så 

sätt att ett barn kan ta den till sig och förstå.  

 

Information som ska ges till den enskilde om uppgifterna samlas in från den registrerade: 

o Identitet och kontaktuppgifter till dig som personuppgiftsansvarige och ev. 

personuppgiftsbiträdet 

o Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet (lämpligen telefonnummer och e-

postadress) 

o Ändamålet med behandlingen (syftet till varför man hanterar personuppgifterna) 

samt den rättsliga grunden för behandlingen.  

o Mottagare av uppgifterna om uppgifterna ska delges andra 

o Om tredjelandsöverföring ska ske och vilka säkerhetsåtgärder som är uppfyllda 

o Under vilken period uppgifterna kommer att lagras (dvs. när uppgifterna ska tas bort) 

eller kriterierna för att fastställa lagringsperiod om inte exakt tidpunkt kan anges 

o Information om rätten för den enskilde att begära rättelse, tillgång till uppgifterna 

samt radering1 

o Information om rätten till begränsning av behandling om den registrerade t.ex. 

bestrider uppgifternas korrekthet eller menar att behandlingen är olaglig.  

o Rätten att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 

o Om det förekommer automatiskt beslutsfattande ska information lämnas om logiken 

bakom beslutsfattandet samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan 

behandling för den registrerade  

o Om eventuellt ytterligare behandling för ett annat syfte ska ske 

Information ska lämnas i samband med att uppgifterna erhålls. 

                                                           
1 Rättelse (artikel 16 DSF) kan den registrerade kräva om den personuppgiftsansvarige behandlar felaktiga 
uppgifter (t.ex. att man har noterat ett felaktigt namn). Rättelse ska ske utan onödigt dröjsmål. Den 
registrerade har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Tillgång till uppgifter (artikel 15 DSF) 
är rätten till ett registerutdrag som sker efter särskild begäran.  Med radering (artikel 17 DSF) av uppgifter 
menas att den registrerade under vissa omständigheter har rätt att få sina personuppgifter raderade. Om det 
föreligger en rätt till radering ska det ske utan onödigt dröjsmål. Det rör sig framförallt om personuppgifterna 
inte längre är nödvändiga för det ursprungliga ändamålet eller om behandlingen är olaglig m.m.  
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Information som ska ges till den enskilde om uppgifterna samlas in från annan än den 

registrerade: 

o All information ovan under ”Information som ska ges till den enskilde om uppgifterna 

samlas in från den registrerade” 

o De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller (t.ex. namn, adress, foto) 

o Varifrån uppgifterna kommer och i förekommande fall huruvida de har sitt ursprung i 

allmänt tillgängliga källor 

Informationen ska lämnas inom rimlig tid efter det att personuppgifterna erhållits, dock 

senast inom en månad. Om personuppgifterna ska användas för kommunikation med den 

registrerade, senast vid tidpunkten för den första kommunikationen eller om utlämnande 

sker till annan mottagare, senast när personuppgifterna lämnas ut för första gången.  

Undantag från informationsskyldigheten när uppgifterna samlats in från annan än den 

registrerade 

o Om den registrerade har redan vetskap om informationen 

o Om tillhandahållandet av information till den registrerade visar sig vara omöjligt eller 

medföra en oproportionell ansträngning (exempelvis vid arkivering hos 

arkivmyndighet) 

o erhållandet/utlämnandet föreskrivs i nationell/EU rätt (exempelvis 

myndighetsutövning, offentlighetsprincipen). 

o det föreligger sekretesshinder för att ovanstående information ska kunna ges till den 

registrerade  

 

Information som lämnas vid särskild begäran av den registrerade 

Den registrerade har rätt att ta del av information kring uppgifter (kopia av uppgifterna) som 

den personuppgiftsansvarige behandlar och som rör personen själv. Det åligger den 

personuppgiftsansvarige att ha rutiner som säkerställer att det bara är den registrerade själv 

som får del av uppgifterna. Huvudregeln är att svaret till den registrerade ska vara 

elektroniskt om begäran är det, men ibland kan fysiskt utlämnande mot uppvisande av 

legitimation eller utskick till folkbokföringsadress vara aktuellt beroende på känsligheten i de 

aktuella uppgifterna. Prövning får ske i varje enskilt fall. 

Följande information ska ges vid en särskild begäran: 

o ändamålet med behandlingen (syftet till varför man hanterar personuppgifterna) 

o kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller (t.ex. namn, adress, foto) 
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o mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna lämnats eller ska 

lämnas ut (beskrivning över vem eller vilka som får del av personuppgifterna) 

o hur länge personuppgifterna kommer lagras eller kriterierna för att fastställa 

lagringsperiod om tidsangivelse ej kan göras 

o information om rätten att begära rättelse, radering och begränsning av behandling 

o Rätten att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 

o Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information 

om varifrån dessa uppgifter kommer. 

o Om det förekommer automatiskt beslutsfattande ska information lämnas om logiken 

bakom beslutsfattandet samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan 

behandling för den registrerade   

Informationen ska lämnas utan onödigt dröjsmål, dock senast efter en månad. Om det 

föreligger särskilda skäl får det dröja ytterligare två månader. Här beaktas hur 

komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden.   

 

Informationspunkter som är viktiga att känna till och tillämpa i de fall där de är aktuella 

o Rätten att återkalla sitt samtycke om behandlingen grundar sig på samtycke 

o Information om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller 

avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal samt huruvida 

den registrerade är skyldig att tillhandahålla personuppgifterna och de möjliga 

följderna av att sådana uppgifter inte lämnas 

o Om personuppgifter överförs till tredjeland eller till en internationell organisation ska 

den registrerade ha rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som vidtagits 

vid överföringen 

 

 


