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Dataskydd 
 
 
 
 

Vanliga frågor 
Syftet med denna information är att förtydliga vad skydd av personuppgifter 
innebär och hur principerna för personuppgifter ska tillämpas. Den rättsligt 
bindande texten är förordning (EU) 2018/1725. 

Vad är personuppgifter? 
Personuppgifter avser all information om en identifierad eller identifierbar levande fysisk 
person (nedan kallad den registrerade). 
 
Exempel på personuppgifter är  

- efternamn, förnamn, foto, anställningsnummer, födelsedatum, 
- en enskild persons beteende eller handlingar, såsom besökta webbplatser, metadata i 

ett dokument om vem som skapat eller gjort ändringar i dokumentet, utförda 
arbetsuppgifter, passager via dörrar där det krävs passerkort eller skickade e-
postmeddelanden, 

- utvärderingar eller bedömningar, såsom dokumentering av hur en uppgift utförs (t.ex. 
utmärkt, bra, genomsnittligt, dåligt, otillräckligt), utvärderingsrapporter eller 
revisionshandlingar som innehåller en bedömning av en person eller en enhet, 

- dokumentering och rapportering, såsom vittnesmål i en administrativ utredning eller 
en anmälan om ett eventuellt bedrägeri. 

En identifierbar person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med 
hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en 
lokaliseringsuppgift, en onlineidentifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för 
personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala 
identitet. 
 
Enligt artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 är det, med vissa 
undantag, förbjudet att 

- behandla särskilda kategorier av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i 
fackförening, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=SV
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- behandla genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en 
fysisk person och uppgifter om en persons hälsa eller sexuella läggning. 

Vad innebär behandling av personuppgifter? 
Behandling av personuppgifter 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 
eller förstöring. 

Vad är ett personuppgiftsbiträde? 
Om den personuppgiftsansvariga inte själv behandlar personuppgifter utförs behandlingen av 
ett personuppgiftsbiträde för den personuppgiftsansvarigas 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 annat organ som agerar på instruktion – 
enbart – av den personuppgiftsansvariga. Både den personuppgiftsansvariga och 
personuppgiftsbiträdet ska vara bundna av ett avtal eller en rättsakt som reglerar 
behandlingen av personuppgifter. 

Vad är laglig behandling av personuppgifter? 
I artikel 5 i förordningen anges att behandlingen av personuppgifter är laglig om den är 
nödvändig för ett specifikt syfte (se nedan) eller om 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 som ett led i EU:s myndighetsutövning, 

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

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 lämnat sitt otvetydiga samtycke (vilket innebär ett frivilligt, specifikt 
och informerat godkännande från den registrerade av att hans eller hennes 
personuppgifter behandlas), 

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

Den personuppgiftsansvariga ansvarar för att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt. 

När ska förordning (EU) 2018/1725 tillämpas vid behandling av personuppgifter? 
Förordning (EU) 2018/1725 ska alltid tillämpas när personuppgifter som ingår i eller är 
avsedda att ingå i ett register behandlas, när de behandlas helt eller delvis på automatisk väg 
eller när de behandlas helt eller delvis manuellt. 
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Det har ingen betydelse var registret förs. Det kan vara hos revisionsrätten, men också på 
institutionell, nationell, regional, lokal eller till och med ”privat” nivå (hos ett granskat 
företag).  

Vad innebär automatisk behandling av personuppgifter?  
Automatisk behandling av personuppgifter sker exempelvis när uppgifter samlas in, beräknas, 
förstörs eller kopieras utan mänskligt ingripande. Exempel på detta är loggfiler för 
brandväggar som innehåller uppgifter om besökta webbplatser, vilket datum och vilken tid 
webbplatsen besöktes, vilken kategori webbplatsen tillhör, om besöket var tillåtet eller inte 
och, för felsökningssyften, om anslutningen lyckades eller inte. 

Vad är ett register? 
Ett register är en strukturerad samling uppgifter som är tillgänglig enligt särskilda kriterier, 
oavsett om samlingen är centraliserad, decentraliserad eller spridd på grundval av funktionella 
eller geografiska förhållanden.  
Ett exempel på detta är en fil som innehåller alla semesteransökningar för en enskild person 
eller en enhet.  

Vilka är den personuppgiftsansvariga och den registrerade? 
Den personuppgiftsansvariga är den EU-institution, det EU-organ eller den generaldirektör, 
generalsekreterare, direktör, förstechef eller varje annan funktion som på egen hand 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 fall där personuppgifter behandlas och 
institutionens dataskyddsombud ska informeras i förväg. 
Den registrerade är den fysiska person vars personuppgifter samlas in och behandlas.  

Vilka är Europeiska datatillsynsmannen och dataskyddsombuden? 
Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) (www.edps.europa.eu) är den oberoende 
tillsynsmyndighet på EU-nivå som ansvarar för att fysiska personers grundläggande fri- och 
rättigheter, och särskilt deras rätt till integritet, efterlevs av EU:s institutioner och organ. 
Europeiska datatillsynsmannen ansvarar också för att övervaka och se till att EU-
institutionerna tillämpar lagstiftningen om dataskydd och för att ge råd till institutionerna och 
de registrerade i alla frågor som rör behandling av personuppgifter. Datatillsynsmannen utses 
av Europaparlamentet och rådet för en femårsperiod från en slutlista som upprättas av 
kommissionen.  

Personuppgiftsansvariga måste samarbeta med Europeiska datatillsynsmannen, i synnerhet 
genom att ge tillgång till information. 
Varje institution 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 som sker vid deras institution. De ger 
även råd och lämnar rekommendationer om rättigheter och skyldigheter. De anmäler till 

http://www.edps.europa.eu/
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Europeiska datatillsynsmannen om behandlingen av personuppgifter medför en risk (se 
nedan) och besvarar begäranden från Europeiska datatillsynsmannen.  
Dataskyddsombuden kan även utreda frågor och händelser på begäran eller på eget initiativ.  

Vilka är dataskyddsprinciperna? 
Dataskyddsprinciperna är de grundläggande regler som varje personuppgiftsansvarig måste 
iaktta och rätta sig efter vid behandling av personuppgifter. Den personuppgiftsansvariga ska 
ansvara för och kunna visa att ”ansvarsskyldighet” efterlevs. Alla som behandlar 
personuppgifter ska känna till vissa grundläggande principer enligt vilka sådana uppgifter 
o ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade 

(laglighet, korrekthet och öppenhet), 

o ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål 
(ändamålsbegränsning), 

o ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för 
vilka de behandlas (uppgiftsminimering), 

o ska vara riktiga och om nödvändigt uppdaterade (riktighet), 

o inte får förvaras under en längre tid än vad som är nödvändigt (lagringsminimering), 

o ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet (integritet och 
konfidentialitet), 

o inte får överlämnas till tredje part utan att lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas, 

o ska behandlas i enlighet med den registrerades rättigheter. 

Vad är en anmälan (”protokoll” över behandling)? 
En anmälan är ett förhandsmeddelande från den personuppgiftsansvariga till institutionens 
dataskyddsombud med information om all (manuell eller automatisk) behandling av 
personuppgifter som företas, att en behandling sker och vad uppgifterna huvudsakligen ska 
användas till. Den personuppgiftsansvariga fyller i ett ”protokoll” där uppgifter om 
behandlingen dokumenteras, till exempel vilka som är inblandade, hur insamlingen och 
behandlingen av uppgifter går till, hur rättigheterna garanteras för de berörda personerna, hur 
riskbedömningen ser ut, vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits och resultatet av 
dataskyddsombudets utvärdering. 

Vad är ett register över behandling? 
Enligt artikel 31 i förordningen ska varje personuppgiftsansvarig föra ett register över all 
behandling som utförts under dess ansvar. För att undvika flera parallella register ansvarar 
revisionsrättens dataskyddsombud för att föra ett centralt register över all behandling som 
revisionsrätten utför. Registret grundar sig på de protokoll som lämnats till 
dataskyddsombudet och finns tillgängligt på revisionsrättens intranät och webbplats under 
”Access register” på dataskyddsombudets (DPO) sidor.  



 

 5 

Vem ska jag kontakta för att få information om en viss behandling? 
De personuppgiftsansvariga är de som bäst känner till de behandlingar som utförs under deras 
överinseende. Därför bör du i första hand kontakta den personuppgiftsansvariga för den 
berörda behandlingen, som är skyldig att se till att du som registrerad kan utöva dina 
rättigheter och som ska ge dig tillgång till nödvändig information. Du kan också vända dig till 
dataskyddsombuden och be dem om hjälp med att utreda frågor eller händelser som har ett 
direkt samband med deras uppdrag (se även ”Lagstiftning”).  

Hur vet jag vem som är personuppgiftsansvarig? 
Den personuppgiftsansvariga är vanligtvis den ledamot som ansvarar för en revision eller 
chefen för den administrativa enhet som utför behandlingen av personuppgifter. Det lättaste 
sättet att ta reda på vem som är personuppgiftsansvarig är att titta i registret över behandling 
eftersom det där anges vilken funktion eller enhet som är personuppgiftsansvarig för varje 
behandling. Om du skulle stöta på problem kan även dataskyddsombudet hänvisa dig till rätt 
personuppgiftsansvarig eller ta fram de nödvändiga uppgifterna. 

Vilka rättigheter har jag som registrerad? 
Först och främst har du som registrerad rätt att informeras om att en behandling av dina 
personuppgifter sker och vad uppgifterna huvudsakligen ska användas till. Som registrerad har 
du också rätt att utan dröjsmål få information om vilka personuppgifter som behandlas och att 
erhålla rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter. 
Under vissa omständigheter kan du som registrerad också ha mer specifika rättigheter och 
exempelvis begära att den personuppgiftsansvariga blockerar eller raderar dina uppgifter. 

Vissa rättigheter kan begränsas av mycket specifika skäl, till exempel i syfte att förebygga, 
utreda och avslöja ett potentiellt bedrägeri. Möjligheten att begränsa rättigheter omfattas i 
sin tur av begränsningar. Exempelvis kan rätten att bli informerad om att en utredning har 
inletts mot en eller flera personer begränsas om syftet är att bevara handlingar och uppgifter 
och andra tillgångar som kan användas som bevis i utredningen. I artikel 25 i förordningen 
finns en fullständig förteckning över skälen till begränsningar och vilka rättigheter som kan 
begränsas. I revisionsrättens beslut 42/2021 anges vilka skäl och rättigheter som gäller i de 
olika fallen. 

Om du har ytterligare frågor om behandling av personuppgifter vid revisionsrätten kan du 
kontakta revisionsrättens dataskyddsombud via telefonnummer + 352 4398–47777, via e-post:  

ECA-Data-Protection@eca.europa.eu eller på följande adress: 

European Court of Auditors 
Data Protection Officer 
12, rue Alcide de Gasperi 
L-1615 Luxemburg 

Vad är ett ”meddelande om dataskydd”? 
Ett meddelande om dataskydd innehåller information om hur revisionsrätten behandlar de 
personuppgifter som den samlar in direkt eller som den erhållit (indirekt insamling), till 
exempel när du besöker en webbsida.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32021Q0622%2801%29
mailto:ECA-Data-Protection@eca.europa.eu
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Varför behövs ett meddelande om dataskydd? 
Ett meddelande om dataskydd behövs för att informera berörda personer om hur deras 
personuppgifter behandlas och vilka rättigheter de har i samband med denna behandling. Om 
du till exempel deltar i en undersökning, även en anonym sådan (vanligtvis uppger du bara din 
e-postadress dit inbjudningslänken till undersökningen skickas), måste du som deltagare få ett 
meddelande om dataskydd med information om hur du kontaktar den 
personuppgiftsansvariga, dataskyddsombudet eller Europeiska datatillsynsmannen, hur länge 
uppgifterna lagras, varifrån dina uppgifter har hämtats, med mera. 

Jag har blivit godkänd i ett urvalsförfarande. Har jag rätt att vara anonym på den 
offentliga reservlistan? 
Ja, du skickar bara ett e-postmeddelande till Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) där du ber 
dem ta bort ditt namn från den offentliga reservlistan innan den offentliggörs. 
Om det är revisionsrätten som anordnar urvalsförfarandet kan du även be 
personalavdelningen utelämna ditt namn från den offentliga listan. 

Finns det någon integritetsvänlig sökmotor som jag kan använda? 
Ja, det finns flera, såsom Startpage.com, DuckDuckGo.com, Qwant.com, eller searX.me. Du 
kan också välja någon av dessa som standardsökmotor i din webbläsare eller lägga till dem 
som favoriter för att lättare komma åt dem. 
 

https://www.startpage.com/
https://duckduckgo.com/
https://www.qwant.com/
https://www.searx.me/
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