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Checklista 

Stöd för behandling av personuppgifter – laglig 
grund 
Varje behandling av personuppgifter måste ha stöd i lag. Det innebär att det 

uttryckligen måste vara reglerat i EU-rätten, EU-praxis eller nationell 

lagstiftning att den behandling som den personuppgiftsansvarige vill utföra 

är tillåten. DSO ställer upp ett antal krav för att behandlingen ska vara 

laglig. Åtminstone ett av följande villkor måste vara uppfyllda. 

Läs igenom nedan och identifiera under vilken laglig grund som din 

tilltänkta behandling kan hänföras till.  

o Samtycke 

o Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den 

registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den 

registrerade innan sådant avtal ingås 

o Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse 

som åvilar den personuppgiftsansvarige 

o Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av 

grundläggande betydelse för den registrerade eller för annan fysisk 

person 

o Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt 

intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges 

myndighetsutövning 

Definitioner 

1. Samtycke – Den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att 

samtycke föreligger. Muntligt samtycke gäller men är svårt att visa. 

Den ansvarige ska även kunna visa att den registrerade är medveten 

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

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

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. Om 

flera behandlingar sker inom samma insamling av uppgifter ska 

separat samtycke kunna lämnas till var och en av behandlingarna. 

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.  

Exempel på situationer där samtycke kan vara tillämpbart är frivillig 

användning av e-tjänster, ansökan om stipendier eller 

föreningsbidrag, publicering av fotografier inom skolan eller andra 

typer av behandlingar som är frivilliga, ej obligatoriska och där 

alternativ till behandlingen inte med för men för den enskilde. 

2. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal – Exempel på 

detta kan vara avlämnande av anbud eller ingående av tjänsteavtal. 

3. Rättslig förpliktelse – En rättslig förpliktelse som krävs för att utföra 

en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning 

ska ha stöd i EU-rätten eller nationell lagstiftning. Det innebär att då 

en myndighet måste utföra behandling av personuppgifter för att 

kunna fullgöra sådana förpliktelser som åligger myndigheten, anses 

det vara en laglig grund för behandling. 

Exempel på detta är alla uppgifter som gäller myndighetsutövning 

enligt kommunallag, socialtjänstlag, skollag, förvaltningslag, plan- 

och bygglag och mycket mer. 

4. Nödvändig för att skydda intressen som är grundläggande för fysisk 

person - Denna grund ska användas om endast om det är uppenbart 

att annan rättslig grund ej är tillämplig. Gäller vid fysiska personers 

liv och hälsa. 

Bör aldrig eller sällan vara tillämplig inom staden såvida inte 

särskild krissituation uppstår. 

5. Utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den 

personuppgiftsansvariges myndighetsutövning – Samma 

förutsättningar som i p.3. 

 

 


