
 

Definitioner 

 

• I artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (f.d. artikel 286 i fördraget om Europeiska 
gemenskapen) anges att ”var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne”, och 
föreskrivs att det ska fastställas bestämmelser om skydd för enskilda personer när det gäller behandling av 
personuppgifter samt om den fria rörligheten för sådana uppgifter. Bestämmelserna ska tillämpas av EU-institutioner 
och EU-byråer som inrättats genom, eller på grundval av, fördraget. 

• Förordning 2018/1725 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av 
unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter, upprättades för att efterleva 
fördraget och ge enskilda personer verkställbara rättigheter, ange den personuppgiftsansvariges skyldigheter 
avseende behandling av personuppgifter och inrätta en oberoende tillsynsmyndighet. 

• Syftet med förordning 2018/1725 är att skydda fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter 
som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter mellan dem eller 
till andra mottagare som är etablerade i unionen. Nedan anges några definitioner som rör skyddet av 
personuppgifter och relaterade aspekter, tillsammans med information om skyddet av personuppgifter vid 
revisionsrätten. 

Principer för skydd av personuppgifter 

Den personuppgiftsansvarige ska ansvara för och kunna visa att ”ansvarsskyldighet” efterlevs. Alla som behandlar 
personuppgifter ska känna till några grundläggande principer, enligt vilka sådana uppgifter 

• ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade, 
• ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål (ändamålsbegränsning), 
• ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas 

(uppgiftsminimering), 
• ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade (korrekthet), 
• får inte förvaras under en längre tid än vad som är nödvändigt (lagringsminimering), 
• ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet (integritet och konfidentialitet), 
• inte överlämnas till tredje man utan att lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas, 
• behandlas i enlighet med den registrerades rättigheter. 

Vad är ”personuppgifter”? 

- Personuppgifter avser all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (”den registrerade”). 

- En identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en 
identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, onlineidentifierare eller en eller flera faktorer 
som är specifika för personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. 

- Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter, definierade som personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, och behandling av genetiska 
uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om en fysisk persons hälsa eller 
sexuella läggning är förbjuden, med vissa undantag (se artikel 10 i förordning 2018/1725). 

Personuppgiftsansvarig och den registrerade 

Personuppgiftsansvarig är den EU-institution eller EU-byrå, det generaldirektorat, den enhet eller någon annan 
organisatorisk enhet som, ensam eller tillsammans med andra, bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av 
personuppgifter. 

De personuppgiftsansvariga vid revisionsrätten är ledamöterna, generalsekreteraren, direktörerna och förstecheferna. 

En personuppgiftsansvarig ska utses för varje insats där personuppgifter behandlas och institutionens dataskyddsombud 
ska informeras i förväg. 

Den registrerade är den person vars personuppgifter samlas in, innehas eller behandlas av den personuppgiftsansvarige. 

Personuppgiftsbiträde 

Om de personuppgiftsansvariga inte själva behandlar personuppgifter utförs behandlingen av ett personuppgiftsbiträde för 
deras räkning. Personuppgiftsbiträdet måste ge tillräckliga garantier avseende de tekniska och organisatoriska 
säkerhetsåtgärder som krävs och säkerställa att de tillämpas. Personuppgiftsbiträdet kan vara en fysisk eller juridisk 
person, en offentlig myndighet, en byrå eller ett organ som agerar på instruktion av den personuppgiftsansvarige, och 
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enbart på dennes instruktion. Både den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska vara bundna av ett avtal 
eller en rättsakt som reglerar behandlingen av personuppgifter. 

Kontaktperson (biträdande registeransvarig)  

Kontaktpersoner (eller biträdande registeransvariga) utses av den personuppgiftsansvarige och agerar i enlighet med 
dennes instruktioner. Deras uppgift är att utarbeta de anmälningar som den personuppgiftsansvarige ska skicka till 
dataskyddsombudet, och vid behov hålla kontakt med denne.  

Dataskyddsombud 

- Alla institutioner har ett eller flera dataskyddsombud som på ett oberoende sätt ska säkerställa att institutionen 
tillämpar principerna för skydd av personuppgifter. Alla dataskyddsombud för ett register över varje behandling av 
personuppgifter vid sin institution. De ger även råd och lämnar rekommendationer om rättigheter och skyldigheter. De 
meddelar Europeiska datatillsynsmannen om behandlingen av personuppgifter medför en risk (se nedan) och besvarar 
begäranden från Europeiska datatillsynsmannen. De får utreda frågor och händelser på begäran eller eget initiativ. 

- Johan Van Damme är sedan 2010 revisionsrättens dataskyddsombud och får stöd av Dominique Savonitto.  

Vad är en anmälan (”ett register över behandling ”) och vem ansvarar för den? 

- En anmälan är när den personuppgiftsansvarige i förväg underrättar dataskyddsombudet om en (manuell eller 
elektronisk) behandling av personuppgifter. Den behöver bara göras när personuppgifter behandlas.  

Vad är dataskyddsombudets register? 

- Registret är en databas med alla anmälningar om behandling av personuppgifter som de personuppgiftsansvariga 
skickar till dataskyddsombudet. Enligt artikel 31 i förordning 2018/1725 ska dataskyddsombudet föra ett register över 
behandlingar och registret ska vara allmänt tillgängligt. 

Vad är ett register? 

- Förordning 2018/1725 ska alltid tillämpas när personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i ett register behandlas. 
Med ”register” avses en strukturerad samling personuppgifter som är tillgänglig enligt särskilda kriterier, oavsett om 
samlingen är centraliserad, decentraliserad eller spridd på grundval av funktionella eller geografiska förhållanden. 
- Det har ingen betydelse var systemet är etablerat. Det kan finnas hos revisionsrätten, men också på institutionell, 
nationell, regional, lokal eller till och med ”privat” nivå (hos ett granskat företag).  

Vad är ”behandling”?  

Behandling är en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter, oberoende av om de utförs 
automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, lagring, läsning, användning, utlämning genom 
överföring, radering, förstöring etc. 

Vad är laglig behandling? 

- I artikel 5 i förordningen anges att behandlingen av personuppgifter måste antingen vara nödvändig eller ske när den 
registrerade har lämnat sitt samtycke. Personuppgifter får bara behandlas om 

a) behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse som bygger på EU:s lagstiftning eller vid EU:s 
officiella myndighetsutövning, 

b) behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige, 

c) 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 ett sådant avtal ingås, 

d) den registrerade har gett otvetydigt samtycke (vilket är varje slag av frivillig, specifik och informerad viljeyttring som 
visar att den registrerade godtar att hans eller hennes personuppgifter behandlas), 

e) behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade. 

- Den personuppgiftsansvarige har ansvaret för att säkerställa att personuppgifter behandlas rättvist och lagligt. 

 



 

Omfattning 

- När en avdelning vid revisionsrätten behandlar personuppgifter som finns i ett (manuellt eller elektroniskt) register, 
oavsett var systemet är etablerat, vilken typ av personuppgifter som finns i registret och för vilket syfte behandlingen sker, 
ska det alltid betraktas som en behandling av personuppgifter i den mening som avses i förordning 2018/1725. Förordning 
2018/1725 ska även tillämpas när personuppgifter som kommer att ingå i ett register behandlas av en av revisionsrättens 
avdelningar. 
- Behandlingen måste anmälas till dataskyddsombudet via det system för anmälan (registret över behandling) som 
används vid revisionsrätten.  

Information till den registrerade innan personuppgifter samlas in (artikel 15 i förordning 2018/1725) 
och den registrerades rättigheter vid behandlingen av personuppgifter (artiklarna 17–24 i förordning 
2018/1725) 

- Den personuppgiftsansvarige ska informera den registrerade om följande när det gäller de uppgifter som behandlas:  

• Identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige. 
• Dataskyddsombudets kontaktuppgifter. 
• Ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda samt den rättsliga grunden för 

behandlingen. 
• Mottagarna eller de kategorier av mottagare som ska ta del av personuppgifterna, i förekommande fall. 
• I tillämpliga fall att den personuppgiftsansvarige avser att överföra personuppgifter till ett tredjeland eller en 

internationell organisation och huruvida ett beslut av kommissionen om adekvat skyddsnivå föreligger eller saknas 
eller, när det gäller de överföringar som avses i artikel 48, hänvisning till lämpliga eller passande skyddsåtgärder 
och hur en kopia av dem kan erhållas eller var dessa har gjorts tillgängliga.  

• Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som 
används för att fastställa denna period. 

• Rätten att få tillgång till personuppgifter och att utan onödigt dröjsmål få dem rättade om de är felaktiga eller 
ofullständiga.  

• Under vissa förutsättningar, rätten att begära att personuppgifter raderas eller att användningen av dem 
begränsas.  

• I tillämpliga fall, rätten att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter med hänvisning till en 
specifik situation samt rätten till dataportabilitet. 

• Rätten att återkalla samtycke (när behandlingen baseras på samtycke). 
• Rätten att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, 

och som har rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne. 
• Rätten att lämna in ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen. 
• Huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är 

nödvändigt för att ingå ett avtal samt om huruvida det är en skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna och de 
möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas. 

• Huruvida den personuppgiftsansvarige avser att ytterligare behandla personuppgifterna för ett annat syfte än det 
för vilket de insamlades, information om det andra syftet samt annan relevant information (lagringsperiodens 
längd, rättigheter etc.). 

• Rätten att begära att andra parter som har fått tillgång till personuppgifter när det är möjligt underrättas om 
eventuella ändringar av dem. 
 
Begäran ska behandlas utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad från det att den togs emot. Perioden kan 
vid behov förlängas med ytterligare två månader. 

Europeiska datatillsynsmannen 

- Europeiska datatillsynsmannen är en oberoende tillsynsmyndighet som inrättats i enlighet med förordning 2018/1725. 
Vad gäller behandling av personuppgifter ska Europeiska datatillsynsmannen ha i uppdrag att säkerställa att fysiska 
personers grundläggande fri- och rättigheter, särskilt deras rätt till integritet, respekteras av EU:s institutioner och organ. 
Europeiska datatillsynsmannen ansvarar också för att ge råd till EU:s institutioner och organ, och till de registrerade, om 
allt som gäller behandlingen av personuppgifter. 

- De personuppgiftsansvariga är skyldiga att samarbeta med Europeiska datatillsynsmannen, i synnerhet genom att ge 
tillgång till information. 
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