Välkommen till dataskyddsombudets webbplats
Europeiska revisionsrätten omfattas av särskilda rättsliga skyldigheter när det gäller skydd av personuppgifter
och behandling av dessa. Skyldigheterna anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av
den 23 oktober 2018 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.
I förordning (EU) 2018/1725 specificeras de rättsliga principer som styr EU-institutionernas behandling av
personuppgifter, och där anges att varje institution eller organ ska utse minst en person till dataskyddsombud.
Dataskyddsombudets främsta uppgift är att på ett oberoende sätt arbeta för att förordningen tillämpas inom
institutionen.
Dataskyddsombudet ska ha följande uppgifter:
-

-

Ge information och råd till den person som ansvarar för behandlingen av personuppgifter liksom till
personal och/eller underleverantörer som behandlar personuppgifter om deras skyldigheter och
rättigheter när det gäller uppgiftsskydd.
Övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan EU-lagstiftning som innehåller
dataskyddsbestämmelser.
Övervaka efterlevnaden av de strategier för skydd av personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning,
som gäller för den personuppgiftsansvarige liksom för personal som behandlar personuppgifter.
Öka personalens medvetenhet och utbilda personal som deltar i behandling av personuppgifter.
Utföra eller organisera granskningar för att kontrollera efterlevnaden av skyldigheterna i fråga om
dataskydd.
Säkerställa att personer vars uppgifter behandlas får information om sina rättigheter och skyldigheter
enligt dataskyddsförordningen.
Ge råd om en anmälan eller underrättelse måste göras vid en personuppgiftsincident som rör
konfidentialitet, integritet och/eller tillgänglighet.
Ge råd i samband med att en konsekvensbedömning avseende dataskydd utförs, övervaka
genomförandet och samråda med Europeiska datatillsynsmannen vid eventuellt tvivel om behovet av
en konsekvensbedömning avseende dataskydd.
Ge råd när det gäller behovet av att i förväg samråda med Europeiska datatillsynsmannen i fall där
behandlingen av personuppgifter kommer att innebära en hög risk för fysiska personers rättigheter och
friheter, och den personuppgiftsansvarige anser att risken inte kan minskas genom åtgärder som är
rimliga med avseende på tillgänglig teknik och genomförandekostnader.
Besvara begäranden från Europeiska datatillsynsmannen.
Säkerställa att rättigheter och friheter för de personer vars uppgifter behandlas inte påverkas negativt
av behandlingen.

Dataskyddsombudet ska också föra ett register över all behandling av personuppgifter inom revisionsrätten.
Registret, som måste innehålla information som förklarar syftet med och villkoren för behandlingen, är
tillgängligt för alla berörda parter.
Dataskyddsombudet får ge praktiska rekommendationer för att förbättra uppgiftsskyddet inom revisionsrätten
och ge råd om uppgiftsskydd till revisionsrättens personuppgiftsansvariga och personal som behandlar
personuppgifter.
Personalkommittén, personuppgiftsansvariga, personal som behandlar personuppgifter och andra enskilda
personer får rådfråga dataskyddsombudet i alla frågor som rör tolkningen eller tillämpningen av förordningen,
utan att gå den officiella vägen.

Dataskyddsombudet får, på eget initiativ eller på begäran av den som ansvarar för behandlingen av
personuppgifter, den som utför behandlingen, den berörda personalkommittén eller en enskild person, utreda
frågor och händelser som har direkt samband med dataskyddsombudets uppgifter och som kommer till hans
eller hennes kännedom, och rapportera tillbaka till den person som beställde utredningen eller till den
personuppgiftsansvarige eller den som utför behandlingen av personuppgifter.
Ingen ska lida förfång för att ha kontaktat dataskyddsombudet med anledning av en påstådd överträdelse av
bestämmelserna i förordningen.
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