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Sammanfattning

Den 24 oktober 1998 tr�dde personuppgiftslagen (PuL) i kraft. Lagen bygger p�

ett inom EU gemensamt antaget dataskyddsdirektiv och ers�tter 1973 �rs

datalag.

I  33 ¤ PuL finns ett principiellt f�rbud mot �verf�ring av personuppgifter till

tredje land (l�nder utanf�r EU och EES). F�rbudet inneb�r restriktioner f�r

spridning av personinformation �ver Internet. I denna rapport f�resl�r

Datainspektionen flera undantag fr�n f�rbudet. Det skall bl.a. bli m�jligt att

utan samtycke skriva om andra �n sig sj�lv p� Internet.

Datainspektionen f�resl�r att regeringen i personuppgiftsf�rordningen inf�r ett

generellt undantag f�r harml�sa uppgifter.  Det skall utan hinder av f�rbudet i

33 ¤ PuL vara till�tet f�r var och en att behandla personuppgifter i l�pande text

�ver Internet eller annat n�t om det uppenbart saknas risk f�r kr�nkning av den

registrerades personliga integritet. F�ruts�ttningen �r att syftet �r information

eller kommunikation och att texten framst�llts f�r s�dana �ndam�l.

Datainspektionen f�resl�r s�rskilda undantag f�r kommunernas information.

Kommuner och landsting skall f� g�ra vissa protokoll samt kung�relser,

kallelser och uppgifter ur diarier tillg�ngliga f�r allm�nheten via Internet.

Uppgifter som direkt pekar ut andra enskilda personer �n f�rtroendevalda skall

som regel f� g�ras tillg�ngliga �ver Internet om det uppenbart saknas risk f�r

integritetskr�nkning. F�rslaget inneb�r i huvudsak att den datalagspraxis som

utvecklats kring kommunernas informationsspridning �ver Internet skall

forts�tta att g�lla.

N�r det g�ller statliga myndigheters information �ver internationella

kommunikationsn�tverk s�som Internet b�r det enligt Datainspektionens

bed�mning l�mpligen regleras i registerlagstiftning p� myndighetens omr�de

eller i myndighetens instruktion.
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Enligt PuL �r det inte till�tet f�r andra �n myndigheter att behandla en uppgift

om att n�gon har eller kan ha beg�tt n�got visst brott. Datainspektionen f�resl�r

att regeringen inf�r en regel i personuppgiftsf�rordningen som g�r det m�jligt

att i l�pande text omn�mna en s�dan uppgift om den som uppgiften avser sj�lv

p� ett tydligt s�tt  har offentliggjort uppgiften, exempelvis i massmedia.

F�rslagen inneb�r inte n�gra �ndringar av best�mmelserna i PuL utan endast att

undantag g�rs f�r vissa behandlingar med st�d av best�mmelserna i lagen.

F�rslagen ber�r inte heller offentlighetsprincipen eller grundlagsreglerna om

tryck- och yttrandefrihet.

F�rslagen ansluter i sak till den praxis f�r Internet-anv�ndning som r�dde f�re

PuL och som fortfarande kan vara till�mplig �verg�ngsvis. De inneb�r inga

genomgripande f�r�ndringar utan torde kunna genomf�ras utan st�rre

tidsutdr�kt. P� sikt kan det vara b�ttre att genomf�ra andra f�r�ndringar.

Dessa beror dock p� faktorer utanf�r Datainspektionens utredningsuppdrag, t.ex.

dataskyddsdirektivets framtida utformning och eventuella �ndringar i grundlag.
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F�rfattningsf�rslag

F�rslag till f�rordning om �ndring i personuppgiftsf�rordningen
(1998:1191);

utf�rdad den ---

    Regeringen f�reskriver1 i fr�ga om personuppgiftsf�rordningen (1998:1191)
    dels att nuvarande 11 ¤ skall betecknas11 c ¤,
    dels att 8 ¤ skall ha f�ljande lydelse,
    dels att  det i f�rordningen skall inf�ras tre nya paragrafer, 11, 11 a och
   11 b ¤¤, av f�ljande lydelse.

8 ¤      Det �r trots f�rbudet i 21 ¤ personuppgiftslagen (1998:204) till�tet att f�r
informationsspridning eller kommunikation i l�pande text behandla
personuppgifter om lag�vertr�delser som innefattar brott, domar i brottm�l,
straffprocessuella tv�ngsmedel eller administrativa frihetsber�vanden, om den
registrerade har offentliggjort uppgifterna p� ett tydligt s�tt. 

         Datainspektionen f�r i fr�ga om automatiserad behandling av
personuppgifter meddela f�reskrifter om ytterligare undantag fr�n f�rbudet i
21 ¤ personuppgiftslagen (1998:204) f�r andra �n myndigheter att behandla
personuppgifter om lag�vertr�delser som innefattar brott, domar i brottm�l,
straffprocessuella tv�ngsmedel eller administrativa frihetsber�vanden. Data-
inspektionen f�r ocks� i enskilda fall besluta om undantag fr�n f�rbudet.

11 ¤     Undantag fr�n f�rbudet enligt 33 ¤ personuppgiftslagen (1998:204) mot
�verf�ring av personuppgifter till tredje land finns i 34 ¤ personuppgiftslagen.
            I 11 a Ð b ¤¤ denna f�rordning ges ytterligare undantag. Best�mmelserna
inneb�r inte n�got undantag fr�n personuppgiftslagens regler i �vrigt om
f�ruts�ttningarna f�r behandling av personuppgifter.

11 a ¤   Kommuner och landsting f�r via Internet eller annat n�t till tredje land
f�ra �ver s�dana justerade protokoll som avses i 5 kap. 57 och 61 Ð 62 ¤¤ samt
6 kap. 30 ¤ kommunallagen (1991:900). N�r det g�ller protokoll som uppr�ttats
i annan n�mnd �n kommunstyrelse eller landstingsstyrelse f�r uppgifter som
direkt pekar ut andra enskilda personer �n f�rtroendevalda endast �verf�ras om

                                                  
1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd f�r
   enskilda personer med avseende p� behandling av personuppgifter och om det fria fl�det av
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det �r uppenbart att det saknas risk f�r integritetskr�nkning. Detsamma g�ller i
fr�ga om kung�relse om eller kallelse till sammantr�de.
         Kommuner och landsting f�r via Internet eller annat n�t  till tredje land
f�ra �ver s�dana uppgifter i diarier som avses i 15 kap. 2 ¤ sekretesslagen
(1980:100). Personuppgifter som direkt pekar ut enskilda personer f�r dock inte
�verf�ras.

11 b ¤   F�r informationsspridning eller kommunikation f�r personuppgifter i
l�pande text f�ras �ver till tredje land via Internet eller annat n�t om texten
framst�llts f�r s�dant �ndam�l och omst�ndigheterna �r s�dana att det �r
uppenbart att det saknas risk f�r kr�nkning av den registrerades personliga
integritet.

Denna f�rordning tr�der i kraft den  ---
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1 Uppdraget

Regeringen gav genom ett regeringsbeslut den 22 oktober 1998 (Ju 98/3520)

Datainspektionen i uppdrag att utreda vissa fr�gor som r�r den nya

personuppgiftslagen och Internet, se bilaga.

Datainspektionen skall utreda det n�rmare behovet av att g�ra undantag fr�n

f�rbudet i 33 ¤ personuppgiftslagen (1998:204) n�r det g�ller dels �verf�ringar

av personuppgifter till tredje land fr�n offentliga register f�r att tillgodose

kommuners intresse av att sprida information, dels �verf�ringar av

personuppgifter till tredje land som typiskt sett inte inneb�r n�gra risker f�r de

registrerade eller det annars mot bakgrund av allm�nhetens intresse att sprida

och inh�mta information framst�r som angel�get att undantag g�rs, s�rskilt i

samband med behandling av personuppgifter p� internationella

kommunikationsn�tverk, t.ex. Internet.

Datainspektionen skall ocks� unders�ka om avvikelser f�r dessa intressen b�r

g�ras fr�n reglerna i personuppgiftslagen (PuL) i andra avseenden �n i fr�ga om

f�rbudet mot �verf�ring av personuppgifter till tredje land (t.ex. f�rbudet mot

behandling av k�nsliga personuppgifter).

Datainspektionen skall �ven f�resl� utformningen av f�reskrifter om

undantagen. Inspektionen �r fri att f�resl� s�v�l regler i lag eller f�rordning som

myndighetsf�reskrifter oberoende av i vilken utstr�ckning regeringen utnyttjat

de m�jligheter som PuL ger att vidaredelegera f�reskriftsr�tt.

Datainspektionen skall s�rskilt analysera hur f�rslagen f�rh�ller sig till reglerna

i dataskyddsdirektivet samt redovisa de ekonomiska konsekvenserna av sina

f�rslag.
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2 Datainspektionens utg�ngspunkter

Kommuner har behov av att med hj�lp av IT kunna informera

kommuninv�narna om den kommunala verksamheten. M�nga kommuner

utnyttjar eller vill utnyttja webbplatser p� Internet f�r att sprida informationen,

bl.a. genom att g�ra offentliga protokoll och beslut i kommunfullm�ktige,

kommunstyrelse och andra n�mnder allm�nt tillg�ngliga. Motsvarande g�ller

landstingen. Statliga myndigheter vill utnyttja webbplatser f�r att sprida

information till medborgarna inom sina verksamhetsomr�den . F�retag vill

utnyttja webbplatser f�r att marknadsf�ra produkter och tj�nster eller p� annat

s�tt anv�nda sig av Internet f�r kommersiella �ndam�l. F�reningar vill sprida

information om sin verksamhet och v�rva nya medlemmar. Enskilda

privatpersoner vill kunna kommunicera med andra genom e-postmeddelanden, i

olika syften ha en webbplats, handla p� n�tet eller utbyta tankar och �sikter

genom en elektronisk anslagstavla. Det f�refaller som om endast fantasin s�tter

gr�nsen f�r de anv�ndningsomr�den och de behov som uppst�r genom IT-

utvecklingen.

Genom den �kande anv�ndningen av internationella kommunikationsn�tverk

och d� fr�mst Internet sprids upplysningar om enskilda personer �ver hela

v�rlden. M�jligheterna att p� n�tverken s�ka och behandla information med

uppgifter om enskilda personer synes vara n�st intill o�ndliga.

Enligt 2 kap. 3 ¤ regeringsformen (RF) skall varje medborgare i den

utstr�ckning som n�rmare anges i lag skyddas mot att hans personliga integritet

kr�nks genom att uppgifter om honom registreras med hj�lp av automatisk

databehandling.

EG:s dataskyddsdirektiv l�gger grunden f�r vad Sverige som medlemsstat i den

Europeiska unionen f�rbundit sig att iaktta i fr�ga om skyddet mot att

m�nniskors personliga integritet kr�nks genom behandling av personuppgifter.

Direktivet har inf�rlivats i svensk lagstiftning genom personuppgiftslagen

(PuL).
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I den debatt som uppst�tt om personuppgiftslagen och i olika motioner i

riksdagen har f�rbudet i 33 ¤ PuL mot att f�ra �ver personuppgifter till tredje

land framst�llts som ett hot mot  yttrandefriheten och den svenska

offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen enligt 2 kap. tryckfrihetsf�rordningen (TF) innefattar inte

en skyldighet f�r myndigheter att l�mna ut allm�nna handlingar elektroniskt. Att

myndigheter l�gger ut information p� Internet �r s�ledes inte ett inslag i

myndigheternas skyldighet att tillhandah�lla allm�nna handlingar enligt 2 kap.

TF. Fr�gan om var gr�nsen f�r offentliga handlingars tillg�nglighet skall g� �r

politisk och ankommer p� statsmakterna.

Datalagskommitt�n hade, ut�ver uppgiften att analysera p� vilket s�tt EG:s

dataskyddsdirektiv skulle inf�rlivas i svensk lagstiftning, ocks� i uppdrag att

f�resl� de �ndringar i TF:s best�mmelser om allm�nna handlingars offentlighet

som �r motiverade f�r att grundlagsregleringen skall vara anpassad till den nya

tekniken och terminologin p� omr�det. I kommitt�ns uppdrag ingick att med

h�nsyn till utvecklingen p� IT-omr�det g�ra en �versyn av reglerna i TF om

allm�nna handlingars offentlighet. Kommitt�n skulle ocks�, mot bakgrund av

utvecklingen mot globala n�tverk, analysera inneb�rden av den s.k. biblioteks-

regeln i 2 kap. 11 ¤ andra stycket TF.

Datalagskommitt�n l�mnade flera f�rslag till f�r�ndringar. N�r det g�ller sj�lva

utl�mnandet av allm�nna uppgifter f�reslog kommitt�n en utvidgning av

offentlighetsprincipen. Enligt f�rslaget skulle offentlighetsprincipen �ven

omfatta r�tt att i viss utstr�ckning f� ut allm�nna uppgifter i elektronisk form.

Regeringen gick i propositionen med f�rslag till personuppgiftslag inte vidare

med kommitt�ns f�rslag om allm�nna handlingars offentlighet, eftersom

ytterligare �verv�ganden ans�gs n�dv�ndiga. Det fr�msta sk�let var att

konsekvenserna av f�rslagen inte ans�gs tillr�ckligt utredda. Regeringen har

beslutat en utredning om �versyn av best�mmelserna i 2 kap. TF i syfte att
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vidga m�jligheterna f�r offentlighetsprincipens till�mpning i IT-samh�llet

(Dir. 1998:32).

Konstitutionsutskottet, som den 8 december 1998 h�ll en offentlig hearing kring

integritetsskydd och yttrandefrihet, �verv�ger om riksdagen b�r ta n�got initiativ

till f�r�ndring av  personuppgiftslagen.

Regeringen har den 4 februari 1999 beslutat att en parlamentariskt sammansatt

utredning skall se �ver grundlagarna p� medieomr�det, tryckfrihetsf�rordningen

och yttrandefrihetsgrundlagen (Dir. 1999:8). Som en del i �versynen skall

utredningen  unders�ka vilka f�ruts�ttningar som finns att g�ra

grundlagsskyddet f�r yttrandefriheten mer oberoende av vilken teknik man

anv�nder sig av f�r att f�rmedla yttranden och annan information till

allm�nheten.

Datainspektionen ser som sin uppgift att i avvaktan p� riksdagens

st�llningstagande samt resultatet av de �vergripande utredningar om

offentlighetsprincip, yttrandefrihet och IT som regeringen beslutat s�ka f�resl�

en �tminstone tillf�llig l�sning p� kommuners och andras behov av att sprida

information via Internet och att d�rvid finna en l�mplig balans mellan dessa

intressen och skyddet f�r den enskildes integritet utifr�n de f�ruts�ttningar som

ges i PuL och EG:s dataskyddsdirektiv.
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3 Datalagstiftningen och behandling av personuppgifter �ver

Internet.

3.1 Datalagen

Datalagen, som fortfarande kan vara till�mplig �verg�ngsvis, reglerade

anv�ndningen av personregister. Med personregister f�rstods register,

f�rteckning eller andra anteckningar som f�rs med hj�lp av automatisk

databehandling (ADB) och som inneh�ller personuppgift som kan h�nf�ras till

den som avses med uppgiften.

F�r att automatisk databehandling av personuppgifter skulle anses falla inom

datalagens till�mpningsomr�de kr�vdes i princip enligt praxis att behandlingen

innefattade lagring av personuppgifterna och att syftet med lagringen var att

uppgifterna skulle �ters�kas och anv�ndas f�r n�gon form av

informationsbehandling.

Nyhetsbrev och annan information i l�pande text p� en webbplats p� Internet

f�ll d�rf�r som regel utanf�r personregisterbegreppet och d�rmed utanf�r

datalagens reglering.

I fr�ga om utl�mnande av personuppgifter ur ett personregister fanns s�rskilda

regler  i 11 ¤ datalagen f�r enskild verksamhet och i 7 kap. 16 ¤ sekretesslagen

f�r myndigheter. F�r utl�mnande till annan stat �n s�dan som anslutit sig till

Europar�dets dataskyddskonvention kr�vdes medgivande av Datainspektionen,

om det fanns anledning anta att personuppgifterna skulle anv�ndas f�r

automatisk databehandling i utlandet.
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3.1.1 M�jligheterna enligt datalagen att sprida personuppgifter �ver

internationella n�tverk s�som Internet.

Nyhetsbrev och annan information i l�pande text som faller utanf�r

personregisterbegreppet har utan hinder av datalagen kunnat spridas �ver

Internet.

F�r den som haft behov av att sprida personuppgifter ur personregister har

Datainspektionen under h�sten 1997 utf�rdat generella f�reskrifter (DIFS

1997:7) f�r personregister p� webbsidor. F�reskrifterna g�ller fortfarande

�verg�ngsvis f�r personregister som faller under datalagen. F�reskrifterna

inneb�r att personregister f�r informations�ndam�l under vissa f�ruts�ttningar

f�tt inr�ttas p� webbsidor och g�ras tillg�ngliga p� Internet  utan s�rskilt

tillst�nd eller medgivande av Datainspektionen. Som en f�ruts�ttning har g�llt

att personuppgifter endast f�tt registreras om den som uppgifterna avser har

samtyckt till registreringen och utl�mnande via Internet. Ett s�dant

personregister har f�tt inneh�lla de personuppgifter som beh�vs f�r att tillgodose

�ndam�let med registret. K�nsliga uppgifter enligt datalagen har f�tt registreras

endast om de utg�r grunden f�r medlemskap i en sammanslutning. Omd�men

eller v�rderande upplysningar om registrerade samt personnummer har inte f�tt

registreras.

Kommunikation av e-postmeddelanden har som regel fallit utanf�r datalagens

till�mpningsomr�de eftersom syftet med ADB-behandlingen inte �r att

informationsbehandla personuppgifter utan att �verf�ra meddelandet.

Meddelandet utg�r d�rf�r som regel inte n�got personregister.

Den som chattade p� n�tet tr�ffades normalt inte av datalagens regler. Enligt

Datainspektionens praxis uppstod normalt inget personregister genom

uppgifterna p� en elektronisk anslagstavla dvs. en Ótj�nstÓ f�r elektronisk

f�rmedling av meddelanden d�r var och en eller en grupp av anv�ndare kan

tillf�ra meddelanden och l�sa eller annars f� del av andras meddelanden. Om

syftet inte �r att �ters�ka och sammanst�lla uppgifter om personer som kan
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finnas �tergivna i meddelandena utg�r meddelandena i sig normalt inte n�got

personregister. Vanligen finns det dock ett register �ver de personer som

anv�nder funktionerna i en elektronisk anslagstavla (adresskatalogen). En

elektronisk anslagstavla innefattar d�rmed minst ett personregister varf�r den

som tillhandah�ller Ótj�nstenÓ �tminstone m�ste ha licens enligt datalagen.

Datainspektionen har �ven genom beslut i enskilda fall medgivit att uppgifter i

personregister f�tt l�mnas ut till utlandet. Det har bl.a. g�llt statliga myndigheter

som velat sprida information via egen webbplats p� Internet. I fr�ga om statlig

myndighets beslut har utl�mnandet begr�nsats till s�dana personuppgifter som

utg�r allm�n handling och som inte omfattas av sekretess eller �r otillb�rliga

eller k�nsliga fr�n integritetssynpunkt. N�r det g�llt utl�mnande fr�n diarium av

personuppgifter i �renden som avser myndighetsut�vning gentemot enskilda har

s�dana uppgifter f�rst f�tt avidentifierats, dvs. alla uppgifter som direkt pekar ut

en enskild person som t.ex. namn, initialer, personnummer och adress har m�st

tas bort. 

3.1.2 S�rskilt om kommuners m�jligheter enligt datalagen att
behandla personuppgifter p� Internet

De angivna m�jligheterna att sprida l�pande text elektroniskt, n�r behandlingen

fallit utanf�r datalagens till�mpningsomr�de har g�llt �ven f�r kommuner.

Emellertid har kommunerna ofta inr�ttat protokollsregister som fallit inom

datalagens till�mpningsomr�de.

F�r s�dana register har Datainspektionen p� grundval av datalagen utf�rdat

generella f�reskrifter om protokollsregister (DIFS 1996:3) och d�rigenom gjort

det m�jligt f�r kommuner och landsting att utan s�rskilt tillst�nd men med vissa

begr�nsningar l�mna ut information med personuppgifter p� Internet.

F�reskrifterna avser kommunfullm�ktige, landstingsfullm�ktige,

kommunstyrelse, landstingsstyrelse och �vriga n�mnder inom en kommun eller

ett landsting. F�reskrifterna inneb�r att en kommun eller ett landsting som h�ller

sig inom f�reskrifternas ram f�r f�ra personregister (protokollsregister) utan
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s�rskilt tillst�nd eller utlandsmedgivande enligt 7 kap. 16 ¤ sekretesslagen

(1980:100). Protokollsregistren f�r, med undantag f�r vissa k�nsliga

personuppgifter, inneh�lla kung�relser och kallelser till sammantr�den samt

justerade protokoll. Protokollsregister f�r l�mnas ut till allm�nheten via terminal

eller via Internet eller motsvarande �ppna n�t. N�r det g�ller protokollsregister

som f�rs av annan n�mnd �n kommunstyrelse eller landstingsstyrelse skall

enligt f�reskrifterna alla uppgifter som direkt pekar ut enskilda personer, t.ex.

namn, personnummer och adress tas bort. Personuppgifter som avser

f�rtroendevalda beh�ver dock inte anonymiseras. I f�reskrifterna erinras om att

sekretesslagen kan begr�nsa m�jligheten att l�mna ut uppgifterna. F�reskrifterna

st�ller krav p� s�rskild information och ADB-s�kerhet.

Vidare har datainspektionen genom beslut i enskilda fall l�mnat kommunala

myndigheter tillst�nd till personregister f�r att tillgodose behovet av information

om kommunens verksamhet. Det har g�llt kommunala protokoll m.m. som har

ing�tt i personregister och gjorts tillg�ngliga �ver Internet. Inspektionen har

ocks� meddelat kommunstyrelser och kommunala n�mnder tillst�nd till

personregister med �ndam�l att utg�ra diarium. Tillst�nden har innefattat

medgivande om utl�mnande till allm�nheten via Internet.

Den praxis som till�mpats i de enskilda fallen kan sammanfattas enligt f�ljande.

Kommunstyrelsers protokoll har f�tt l�mnas ut i enlighet med vad som till�ts

enligt de generella f�reskrifterna. �vriga n�mnders protokoll har f�tt l�mnas ut

p� Internet med den begr�nsningen att d�rur endast f�r ing� personuppgifter som

inte omfattas av sekretess och som inte �r otillb�rliga eller k�nsliga fr�n

integritetssynpunkt.

Betr�ffande diarier har ingen skillnad gjorts mellan kommunstyrelser eller

n�mnder. Innan personuppgifter l�mnas ur diariet �ver Internet har alla uppgifter

som direkt pekar ut enskilda personer, t.ex. namn, personnummer och adress

m�st tas bort, s�vitt g�ller �renden som avser myndighetsut�vning gentemot

enskild. Detsamma g�ller vissa k�nsliga uppgifter. Personuppgifter som avser

tj�nstem�n som l�mnat sitt samtycke till utl�mnande samt personuppgifter som
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avser f�rtroendevalda beh�ver dock inte tas bort. Registrerade/diarief�rda

handlingar i �renden har inte f�tt l�mnas ut p� Internet. S�dana handlingar har

d�remot f�tt l�mnas ut p� n�t inom kommunen.

Personregister �ver f�rtroendevalda har f�tt l�mnas ut p� Internet med den

begr�nsningen att uppgift om bostadsadress och hemtelefonnummer endast f�tt

l�mnas ut efter samtycke. Uppgifter fr�n anst�llningsregister med sedvanliga

arbetsrelaterade personuppgifter har f�tt l�mnas ut. Personregister hos

kommuner  �ver f�reningar har endast f�tt l�mnas ut efter samtycke fr�n de

registrerade. Register �ver kontaktpersoner vid f�retag har f�tt l�mnas ut utan

n�gon s�rskild begr�nsning. Register �ver privata dagbarnv�rdare har f�tt

l�mnas ut; uppgifter om bostadsadress och hemtelefonnummer har f�tt l�mnas ut

endast under f�ruts�ttning att de registrerade l�mnat sitt samtycke d�rtill.

Register �ver elever vid grundskola och gymnasium har f�tt l�mnas ut endast

efter samtycke. Referenslitteratur, k�llf�rteckningar har f�tt l�mnas ut med den

begr�nsningen att det inte f�r avse uppgifter som �r otillb�rliga eller k�nsliga

fr�n integritetssynpunkt. Register �ver arrangemang (konserter, teater-

f�rest�llningar etc.) har f�tt l�mnas ut utan s�rskilda begr�nsningar. Sedvanliga

personuppgifter som beh�vs f�r att komma i kontakt med personer som kan

informera om logi och camping i kommunen har f�tt l�mnas ut utan n�gra

begr�nsningar.

3.1.3 Vad g�ller �verg�ngsvis

PuL tr�dde i kraft den 24 oktober 1998. Samtidigt upph�rde datalagen att g�lla.

Datalagens best�mmelser kan dock vara till�mpliga p� behandling av

personuppgifter under flera �r fram�ver.

I fr�ga om behandling av personuppgifter som p�b�rjats f�re den 24 oktober

1998 eller behandling som utf�rs f�r ett visst best�mt �ndam�l om behandling

f�r �ndam�let p�b�rjats f�re den 24 oktober skall till och med den 30 september

2001 datalagens best�mmelser till�mpas i st�llet f�r PuL:s. Under samma

f�ruts�ttningar kan dataf�rordningen och Datainspektionens generella
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f�reskrifter vara till�mpliga p� behandlingar av personuppgifter som sker under

denna �verg�ngstid.

Den som f�re den 24 oktober 1998 p�b�rjat behandling av personuppgifter p� en

webbplats i enlighet med ett meddelat tillst�nd och medgivande enligt datalagen

eller i enlighet med Datainspektionens generella f�reskrifter kan s�ledes

forts�tta som tidigare fram till och med den 30 september 2001. P� motsvarande

s�tt kan den som behandlat personuppgifter �ver Internet p� ett s�dant s�tt att

det f�ll utanf�r personregisterbegreppet forts�tta med behandling f�r samma

�ndam�l under �verg�ngstiden utan att tr�ffas av PuL:s best�mmelser.

3.2 Personuppgiftslagen och behandling av personuppgifter p� Internet

Personuppgiftslagen inneh�ller inte n�gra best�mmelser som uttryckligen tar

sikte p� behandling av personuppgifter �ver Internet. En s�dan behandling f�r

s�ledes bed�mas utifr�n de regler som g�ller generellt f�r behandling av

personuppgifter enligt PuL.

En behandling av personuppgifter som inte �r undantagen fr�n PuL:s

till�mpningsomr�de m�ste alltid uppfylla de grundl�ggande kraven f�r

behandling och ocks� n�gon av f�ruts�ttningarna f�r n�r behandling �r till�ten.

Avser behandlingen k�nsliga personuppgifter, uppgifter om lag�vertr�delser

m.m. eller personnummer m�ste behandlingen ocks� vara till�ten enligt de

s�rskilda best�mmelserna d�rom. Dessutom m�ste behandlingen uppfylla n�gon

av de f�ruts�ttningar som kr�vs f�r att f� f�ra �ver personuppgifter till tredje

land, i de fall anv�ndningen av Internet i det enskilda fallet inneb�r att

personuppgifter f�rs �ver till tredje land.



18

Grundl�ggande krav p� behandlingen av personuppgifter

I 9 ¤ PuL �terfinns de grundl�ggande kraven f�r behandling av personuppgifter

(all slags information som direkt eller indirekt kan h�nf�ras till en fysisk person

som �r i livet). Den personuppgiftsansvarige (den som ensam eller tillsammans

med andra best�mmer �ndam�len med och medlen f�r behandlingen av

personuppgifter) m�ste alltid uppfylla de grundl�ggande kraven p� behandlingen

av personuppgifter, dvs. att personuppgifter bara behandlas om det �r lagligt,

att personuppgifter alltid behandlas p� ett korrekt s�tt och i enlighet med god

sed,  att personuppgifter samlas in bara f�r s�rskilda, uttryckligt angivna och

ber�ttigade �ndam�l, att personuppgifter inte behandlas f�r n�got �ndam�l som

�r of�renligt med det f�r vilket uppgifterna samlades in, att de personuppgifter

som behandlas �r adekvata och relevanta i f�rh�llande till �ndam�len med

behandlingen, att inte fler personuppgifter behandlas �n som �r n�dv�ndigt med

h�nsyn till �ndam�len med behandlingen,  att de personuppgifter som behandlas

�r riktiga och, om det �r n�dv�ndigt, aktuella, att alla rimliga �tg�rder vidtas f�r

att r�tta, blockera eller utpl�na s�dana personuppgifter som �r felaktiga eller

ofullst�ndiga med h�nsyn till �ndam�len med behandlingen, och att

personuppgifter inte bevaras under l�ngre tid �n vad som �r n�dv�ndigt med

h�nsyn till �ndam�len med behandlingen. F�r behandling av personuppgifter f�r

historiska, statistiska eller vetenskapliga �ndam�l g�ller vissa avvikelser fr�n de

grundl�ggande kraven.

Webbplatser (hemsidor) uppr�ttas f�r en m�ngd olika �ndam�l. Generellt ger

Internettekniken m�jlighet f�r enskilda att sprida �sikter och tankar. M�nga

kanske provar Internet och uppr�ttar en hemsida f�r att se om de �ver huvud

taget kan �stadkomma en s�dan. Andra har kanske ett best�mt syfte med sin

hemsida s�som att tala om att de sysslar med en viss hobbyverksamhet och f�r

att p� s� s�tt komma i kontakt med andra likasinnade i Sverige eller i �vriga

v�rlden eller f�r att p� fritiden kunna s�lja n�gon produkt de tillverkar.

F�reningar vill tala om att de finns och sprida information om sin verksamhet

till medlemmar men ocks� f�r att kunna v�rva nya medlemmar. Barn och

ungdomar vill pr�va sina datakunskaper, komma i kontakt med Óbrevv�nnerÓ

eller utbyta ide�r genom att ordna en chat  F�retag vill sprida information om
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f�retaget, sina anst�llda och sina produkter och kanske idka handel direkt �ver

n�tet. Statliga myndigheter vill informera medborgarna om sin verksamhet, sina

anst�llda eller l�mna annan samh�llsinformation. Kommuner och landsting vill

informera kommunmedlemmarna om sammantr�den, protokoll och diarier och

annan aktuell information. Anv�ndningen av e-post �ver internationella

kommunikationsn�tverk s�som Internet �r allm�nt utbredd i samh�llet. I den

m�n anv�ndningen av Internet innefattar behandling av personuppgifter som

omfattas av PuL m�ste den personuppgiftsansvarige uppfylla de grundl�ggande

krav f�r behandling av personuppgifter som f�ljer av lagen.

N�r behandling av personuppgifter �r till�ten

I 10 ¤ PuL �terfinns best�mmelser om n�r behandling av personuppgifter �ver

huvud taget �r till�ten. Huvudregeln �r att personuppgifter f�r behandlas om den

registrerade har l�mnat sitt samtycke till behandlingen. Enligt 10 ¤ PuL f�r

personuppgifter behandlas �ven utan samtycke om behandlingen �r n�dv�ndig

f�r olika i lagen uppst�llda syften. Personuppgifter f�r s�ledes behandlas utan

samtycke om behandlingen �r n�dv�ndig f�r att

a) Êett avtal med den registrerade skall kunna fullg�ras eller �tg�rder som den
registrerade beg�rt skall kunna vidtas innan ett avtal tr�ffas,

b) Êden personuppgiftsansvarige skall kunna fullg�ra en r�ttslig skyldighet,

c) Êvitala intressen f�r den registrerade skall kunna skyddas,

d) Êen arbetsuppgift av allm�nt intresse skall kunna utf�ras,

e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken personuppgifter
l�mnas ut skall kunna utf�ra en arbetsuppgift i samband med
myndighetsut�vning, eller

f)Êett �ndam�l som r�r ett ber�ttigat intresse hos den personuppgiftsansvarige
eller hos en s�dan tredje man till vilken personuppgifterna l�mnas ut skall kunna
tillgodoses, om detta intresse v�ger tyngre �n den registrerades intresse av skydd
mot kr�nkning av den personliga integriteten.

Restriktionerna i 33 Ð 34 ¤¤  PuL mot �verf�ring av personuppgifter till tredje

land medf�r att samtycke ofta m�ste inh�mtas vid behandling av

personuppgifter �ver Internet. Reglerna i 10 ¤ om f�ruts�ttningarna �ver huvud

taget f�r behandling �r generellt sett mer till�tande  Det finns dock exempel p�
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motsvarigheter mellan best�mmelserna om n�r behandling av personuppgifter

�ver huvud taget �r till�ten och n�r personuppgifter f�r �verf�ras till tredje land.

Exempelvis motsvaras undantaget i 34 ¤ f�rsta stycket a av 10 ¤ a och

undantaget i 34 ¤ f�rsta stycket d av 10 ¤ c.

Medger d� best�mmelserna i 10 ¤ att s�dana personuppgifter  som var och en

vill behandla �ver Internet �ver huvud taget f�r behandlas och spridas i Sverige

utan samtycke fr�n den registrerade ?  Det ligger n�ra till hands att anta att

10 ¤ f, som avser behandling efter en intresseavv�gning, �r en best�mmelse som

ofta kommer att �beropas till st�d f�r att �ver huvud taget f� behandla

personuppgifter utan samtycke. Best�mmelsen har ingen omedelbar

motsvarighet i 34 ¤ om vad som trots f�rbudet i 33 ¤ �r till�tet att f�ra �ver till

tredje land. Punkten b i f�rsta stycket 34 ¤ kan dock ses som ett fall av till�ten

behandling enligt 10 ¤ f.

En annan best�mmelse till st�d f�r att �ver huvud taget f� behandla

personuppgifter av stor betydelse �r punkten d i 10 ¤, som avser behandling som

�r n�dv�ndig f�r att en arbetsuppgift av allm�nt intresse skall kunna utf�ras.

Som exempel p� arbetsuppgifter som kan vara av allm�nt intresse n�mnde

Datalagskommitt�n bl.a. Ð f�rutom arkivering, forskning, framst�llning av

statistik, opinionsunders�kningar avseende aktuella samh�llsfr�gor m.m. Ð

etablerade idrottsorganisationers registrering av vilka personer som har vunnit

svenska m�sterskap eller innehar svenska rekord i erk�nda sportgrenar liksom

den registrering som sker av personer som har f�tt allm�nt erk�nda utm�rkelser,

t.ex. Nobelpris. Best�mmelsen har ingen direkt motsvarighet i 34 ¤ som kan

�beropas av den som ocks� vill behandla uppgifterna �ver Internet. Regeringen

f�r dock enligt 35 ¤ andra stycket medddela f�reskrifter om undantag fr�n

f�rbudet i 33 ¤, om det beh�vs med h�nsyn till ett viktigt allm�nt intresse. Det

ligger n�ra till hands att tro att myndigheters information om sin verksamhet och

annan samh�llsinformation d�r Internet hittills anv�nts som ett medel f�r

informationen ofta kan vara att se som en arbetsuppgift av allm�nt intresse;

s�rskilt om statsmakterna �lagt dem att anv�nda sig av teknikutvecklingen p�

IT-omr�det.
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Behandling av k�nsliga personuppgifter

Ocks� best�mmelserna om k�nsliga uppgifter i PuL (13 Ð 19 ¤¤) begr�nsar

anv�ndningen av Internet. PuL, som �ven omfattar behandling av

personuppgifter som �terfinns i l�pande text, inneh�ller ett principiellt f�rbud

mot behandling av k�nsliga personuppgifter. Enligt best�mmelsen avses med

k�nsliga personuppgifter s�dana som avsl�jar ras eller etniskt ursprung, politiska

�sikter, religi�s eller filosofisk �vertygelse eller medlemskap i en fackf�rening.

F�rbudet g�ller ocks� personuppgifter som r�r h�lsa eller sexualliv. Utan hinder

av f�rbudet �r det dock enligt 15 ¤ PuL till�tet att behandla k�nsliga

personuppgifter , om den registrerade l�mnat sitt uttryckliga samtycke till

behandlingen eller p� ett tydligt s�tt offentliggjort uppgifterna. Det skall i det

senare fallet vara fr�ga om uppgifter som den registrerade sj�lv har

offentliggjort. Detta undantag kan beh�va �beropas till st�d f�r att behandla

personuppgifter som avsl�jar politiska �sikter, religi�s �vertygelse eller

medlemskap i en fackf�rening. F�r att man skall f� behandla k�nsliga

personuppgifter m�ste behandlingen som s�dan ocks� vara till�ten enligt 10 ¤.

K�nsliga personuppgifter f�r enligt 16 ¤ PuL ocks� behandlas om behandlingen

�r n�dv�ndig f�r att

a )  Êden personuppgiftsansvarige skall kunna fullg�ra sina skyldigheter eller
ut�va sina r�ttigheter inom arbetsr�tten,

b) Êden registrerades eller n�gon annans vitala intressen skall kunna skyddas och
den registrerade inte kan l�mna sitt samtycke, eller

c) Êr�ttsliga anspr�k skall kunna fastst�llas, g�ras g�llande eller f�rsvaras.

Betr�ffande behandling som �r till�ten enligt punkten a finns det dock en

begr�nsning i fr�ga om r�tten att l�mna ut uppgifterna. Uppgifter som behandlas

med st�d av f�rsta stycket a f�r s�ledes l�mnas ut till tredje man bara om det

inom arbetsr�tten finns en skyldighet f�r den personuppgiftsansvarige att g�ra

det eller den registrerade uttryckligen har samtyckt till utl�mnandet.

Best�mmelsen i 34 ¤ f�rsta stycket c med undantag fr�n �verf�ringsf�rbudet i

33 ¤ motsvarar 16 ¤ f�rsta stycket c
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Ytterligare undantag fr�n f�rbudet mot att behandla k�nsliga personuppgifter

finns i 17-19 ¤¤ PuL.

Undantaget i 17 ¤ avser behandling av k�nsliga uppgifter inom ramen f�r vissa

ideella organisationers verksamhet och omfattar uppgifter om organisationens

medlemmar och s�dana andra personer som p� grund av organisationens syfte

har regelbunden kontakt med den. K�nsliga uppgifter f�r dock l�mnas ut till

tredje man bara om den registrerade uttryckligen har samtyckt till det.

Undantagsbest�mmelsen torde d�rf�r inte kunna �beropas av exempelvis en

fackf�rening som utan att inh�mta den registrerades uttryckliga samtycke vill

uppr�tta en webbplats som �r tillg�nglig f�r allm�nheten och p� den namnge

personer som �r medlemmar i f�reningen.

Undantagen i 18 ¤ avser n�dv�ndig behandling f�r vissa h�lso- och

sjukv�rds�ndam�l och undantagen i 19 ¤ avser behandling av k�nsliga

personuppgifter f�r forsknings- och statistik�ndam�l efter egen

intresseavv�gning eller efter godk�nnande av en forskningsetisk kommitt�.

Enligt 20 ¤ f�r regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer

meddela f�reskrifter om ytterligare undantag fr�n f�rbudet i 13 ¤, om det beh�vs

med h�nsyn till ett viktigt allm�nt intresse. Regeringen har inte utnyttjat

m�jligheten d�rtill.

Uppgifter om lag�vertr�delser

Enligt 21 ¤ �r det f�rbjudet f�r andra �n myndigheter att behandla person-

uppgifter om lag�vertr�delser som innefattar brott, domar i brottm�l,

straffprocessuella tv�ngsmedel eller administrativa frihetsber�vanden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om undantag fr�n f�rbudet. Datainspektionen har med st�d av

regeringens bemyndigande meddelat f�reskrifter (DIFS 1998:3) om undantag

fr�n f�rbudet. Undantagen avser socialtj�nstomr�det, utbildningsomr�det,

advokatverksamhet eller annan juridisk verksamhet samt enstaka uppgift som �r
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n�dv�ndig f�r att anm�lningsskyldighet enligt lag skall kunna fullg�ras eller f�r

att r�ttsliga anspr�k skall kunna fastst�llas, g�ras g�llande eller f�rsvaras i ett

enskilt fall. Sistn�mnda undantag korresponderar med undantaget i 34 ¤ c PuL

och skulle kunna medf�ra att annan �n myndighet exempelvis via e-post �ver

Internet kan �verf�ra en enstaka uppgift om lag�vertr�delse till tredje land f�r

att g�ra g�llande ett skadest�ndsanspr�k.

Information till den registrerade

I 23Ð27 ¤¤ finns best�mmelser om information som den personuppgifts-

ansvarige skall l�mna till den registrerade. Den personuppgiftsansvarige skall

enligt 23 ¤ sj�lvmant l�mna information om behandlingen av uppgifterna i

samband med att uppgifter samlas in fr�n personen sj�lv. Den informations-

skyldigheten g�ller i princip utan undantag. Vidare skall den personuppgifts-

ansvarige enligt 24 ¤ f�rsta stycket sj�lvmant l�mna den registrerade

information om personuppgifterna har samlats in fr�n n�gon annan k�lla �n den

registrerade. Informationen skall d� l�mnas n�r uppgifterna registreras. �r

uppgifterna avsedda att l�mnas ut till tredje man beh�ver informationen dock

inte ges f�rr�n uppgifterna l�mnas ut f�r f�rsta g�ngen. Informations-

skyldigheten enligt 24 ¤ f�rsta stycket g�ller inte alltid. Information beh�ver

s�ledes inte l�mnas, om det finns best�mmelser om registrerandet eller

utl�mnandet av personupppgifterna i en lag eller n�gon annan f�rfattning.

Information beh�ver heller inte l�mnas enligt 24 ¤ f�rsta stycket om detta visar

sig om�jligt eller skulle inneb�ra en oproportionerligt stor arbetsinsats varvid

dock information under alla f�rh�llanden m�ste l�mnas om uppgifterna anv�nds

f�r att vidta �tg�rder som r�r den registrerade. Information skall d� l�mnas

senast i samband med att s� sker.

Den information som skall l�mnas sj�lvmant enligt 23 och 24 ¤¤ skall omfatta

uppgift om den personuppgiftsansvariges identitet, uppgift om �ndam�len med

behandlingen, och all �vrig information som beh�vs f�r att den registrerade

skall kunna ta till vara sina r�ttigheter i samband med behandlingen, s�som

information om mottagarna av uppgifterna, skyldighet att l�mna uppgifter och

r�tten att ans�kan om information och f� r�ttelse  Information beh�ver dock inte
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l�mnas om s�dant som den registrerade redan k�nner till t.ex. p� grund av att

han eller hon redan har f�tt informationen i enlighet med annan lagstiftning. Det

duger ocks� att en personuppgiftsansvarig, som avser att fortl�pande samla in

uppgifter om den registrerade, vid ett f�rsta insamlingstillf�lle l�mnat den

registrerade fullst�ndig information om sin behandling.

N�r uppgifter samlas in fr�n den registrerade sj�lv exempelvis via Internet kan

det vara m�jligt att l�mna informationen i  samband d�rmed, exempelvis p�

n�gon inloggningsbild. N�r personuppgifter samlas in fr�n n�gon annan k�lla �n

de registrerade kan man t�nka sig att informationen s�nds med post eller l�mnas

muntligt per telefon.

Den personuppgiftsansvarige har f�rutom att sj�lvmant l�mna information vid

insamling av personuppgifter en skyldighet att l�mna information efter ans�kan

fr�n den registrerade. Den personuppgiftsansvarige �r s�ledes skyldig att till var

och en som ans�ker om det en g�ng per kalender�r gratis l�mna ett besked i

fr�gan om personuppgifter som r�r s�kanden behandlas eller ej. Beskedet kan

l�mnas forml�st t.ex. per telefon. Om s�dana personuppgifter behandlas skall

dock skriftlig information l�mnas om vilka uppgifter om den s�kande som

behandlas, varifr�n dessa uppgifter har h�mtats, �ndam�len med behandlingen,

och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna l�mnas ut.

Information beh�ver inte l�mnas om personuppgifter i l�pande text som inte har

f�tt sin slutliga utformning n�r ans�kan gjordes eller som utg�r

minnesanteckning eller liknande. Undantaget g�ller dock inte om uppgifterna

har l�mnats ut till tredje man. Eftersom behandling av personuppgifter �ver

Internet eller andra �ppna n�t som regel inneb�r att uppgifter l�mnas ut till tredje

man torde undantaget sakna betydelse f�r exempelvis personuppgiftsansvarigas

behandling av personuppgifter i l�pande text p� webbsidor.

Ett generellt undantag fr�n informationsskyldigheten enligt 23-26 ¤¤ g�ller vid

sekretess och tystnadsplikt gentemot den registrerade. �ven detta undantag

torde sakna praktisk betydelse n�r det g�ller uppgifter om den registrerade som

gjorts allm�nt tillg�ngliga �ver Internet eller andra �ppna n�t.
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R�ttelse

Den personuppgiftsansvarige �r skyldig att p� beg�ran av den registrerade

snarast r�tta, blockera eller utpl�na s�dana personuppgifter som har behandlats i

strid med PuL. Den personuppgiftsansvarige skall ocks� underr�tta tredje man

till vilken uppgifterna har l�mnats ut om �tg�rden, om den registrerade beg�r det

eller om mera betydande skada eller ol�genhet f�r den registrerade skulle kunna

undvikas genom en underr�ttelse. N�gon s�dan underr�ttelse beh�ver dock inte

l�mnas, om detta visar sig vara om�jligt eller skulle inneb�ra en

oproportionerligt stor arbetsinsats.

�verf�ring av personuppgifter till tredje land

Enligt 33 ¤ PuL �r det f�rbjudet att till tredje land f�ra �ver personuppgifter som

�r under behandling. F�rbudet g�ller ocks� �verf�ring av personuppgifter f�r

behandling i tredje land. I 34 ¤ PuL anges undantag fr�n det principiella

f�rbudet och i 35 ¤ ges bemyndiganden om ytterligare undantag.

Om anv�ndningen av Internet inneb�r att personuppgifter sprids utanf�r EU

eller EES eller till ett land som inte anslutit sig till Europar�dets konvention om

skydd f�r enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter g�ller de

restriktiva reglerna i PuL om �verf�ring av personuppgifter till tredje land. Utan

den registrerades samtycke till �verf�ringen �r det enligt 34 ¤ till�tet att �verf�ra

personuppgifter till tredje land om �verf�ringen �r n�dv�ndig f�r att ett avtal

mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige skall kunna fullg�ras

eller �tg�rder som den registrerade beg�rt skall kunna vidtas innan ett avtal

tr�ffas, ett s�dant avtal mellan den personuppgiftsansvarige och tredje man som

�r i den registrerades intresse skall kunna ing�s eller fullg�ras, r�ttsliga anspr�k

skall kunna fastst�llas, g�ras g�llande eller f�rsvaras, eller vitala intressen skall

kunna skyddas. Dessa undantag m�jligg�r viss �verf�ring av personuppgifter

via Internet men torde inte kunna anv�ndas f�r en allm�n spridning av uppgifter.

I 35 ¤ PuL har regeringen getts bemyndigande att meddela f�reskrifter om

undantag fr�n f�rbudet i 33 ¤ f�r �verf�ring av personuppgifter till vissa stater
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Det kan till�mpas i fr�ga om �verf�ring till l�nder med en tillr�cklig skyddsniv�

och i fr�ga om �verf�ring n�r  tillr�ckliga garantier till skydd f�r de

registrerades r�ttigheter finns i form av avtal m.m. Regeringen har enligt samma

paragraf  en m�jlighet att meddela f�reskrifter om undantag fr�n f�rbudet i 33 ¤

om det beh�vs med h�nsyn till ett viktigt allm�nt intresse eller om det finns

tillr�ckliga garantier till skydd f�r de registrerades r�ttigheter. Regeringen har

inte utnyttjat dessa m�jligheter.

Best�mmelserna i PuL skall inte till�mpas i den utstr�ckning det skulle strida

mot best�mmelserna om tryck- och yttrandefriheten i TF eller yttrandefrihets-

grundlagen (YGL). Det undantaget kan i vissa fall t�nkas bli till�mpligt vid

behandling av personuppgifter som sker via Internet, t.ex. vid f�rande av s�dant

register som avses i 1 kap. 9 ¤ YGL (databasregeln). �ven andra undantag i PuL

kan bli till�mpliga p� behandling av personuppgifter �ver Internet s�som

undantaget i 7 ¤ andra stycket som avser behandling av personuppgifter som

sker uteslutande f�r journalistiska �ndam�l eller konstn�rligt eller litter�rt

skapande. En s�dan behandling m�ste dock uppfylla PuL:s best�mmelser om

s�kerhet. �ven det generella undantaget fr�n PuL i 6 ¤ om behandling av

personuppgifter som en fysisk person utf�r som ett led i en verksamhet av rent

privat natur kan vara till�mpligt p� en behandling som sker via Internet. Enligt

vad som har antecknats i ett s.k. m�tesprotokoll vid EG-direktivets tillkomst

ans�g r�det och kommissionen att det inte �r till�tet att med h�nvisning till

motsvarande best�mmelse i EG-direktivet undanta behandling av person-

uppgifter som utf�rs av en enskild n�r dessa uppgifter f�rmedlas inte bara till en

eller flera personer utan till ett obest�mt antal personer (se SOU 1997:39 s.120

f.). Att sprida personuppgifter via en webbsida p� Internet skulle s�ledes inte

kunna ses som ett led i en verksamhet av rent privat natur. Privat e-post som

skickas via Internet till en best�md mottagare torde dock kunna anses falla

utanf�r PuL:s till�mpning.
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4             Allm�nna utg�ngspunkter

4.1 Internet

Inledning

Internet �r ett v�rldsomsp�nnande n�t som best�r av tusentals mindre n�t som

kopplats ihop. En viktig m�ls�ttning n�r Internet skapades var att n�tet skulle

klara krissituationer. N�tet utformades d�rf�r s� att delar av det kan fungera

sj�lvst�ndigt �ven om andra delar av n�tet inte fungerar. Detta inneb�r att

trafiken p� n�tet kan g� olika v�gar beroende p� t.ex. belastningen och even-

tuella fel i de olika delarna av n�tet. Anv�ndaren kan d�rf�r aldrig vara s�ker p�

vilka v�gar hans trafik g�r eller genom vilka l�nder trafiken passerar.

Anv�ndningen av Internetteknik inom en begr�nsad anv�ndargrupp, t.ex. ett

f�retag, kallas intran�t. Ofta anv�nds Internet som b�rare f�r olika intran�t. F�r

att m�jligg�ra utnyttjandet av ett allm�nt tillg�ngligt n�t och samtidigt beh�lla

informationen inom en sluten grupp krypteras  kommunikationen.

Allt material som offentligg�rs p� Internet blir i princip tillg�ngligt f�r alla som

har en uppkoppling till n�tet. Undantag �r n�r Internet anv�nds inom en sluten

anv�ndargrupp. �tkomsten till en hemsida kan begr�nsas t.ex. genom att

anv�ndaren f�rst f�r ange en korrekt anv�ndaridentitet tillsammans med ett

tillh�rande l�senord.

Informationsservrar p� Internet kan fysiskt befinna sig i olika l�nder. �ven om

namnet p� en server har registrerats i ett visst land inneb�r det allts� inte att

servern faktiskt finns i det landet. M�nga g�nger kan det d�rf�r vara sv�rt att

lokalisera en server.
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Tj�nster p� Internet

Internet kan anv�ndas som b�rare av text, bilder, video och r�ster.

Kommunikationen kan ske antingen i realtid, dvs. meddelandet kan l�sas vid

samma tidpunkt som det l�mnas, eller genom satsvis bearbetning vilket inneb�r

att informationen utnyttjas vid en annan tidpunkt �n n�r den skapades.

N�r flera anv�ndare samtidigt kopplar upp sig med hj�lp av datorer mot en

gemensam server i n�tet f�r att kommunicera skriftligt med varandra i realtid

kallas det f�r att chatta. Chattj�nster finns i m�nga olika former. Vissa har en

moderator som granskar meddelandet innan det publiceras till �vriga deltagare,

medan andra �r helt �ppna och fria fr�n f�rhandsgranskning. Ofta finns det ett i

f�rv�g definierat ÓtemaÓ f�r chatten. Som regel sparas inte meddelandena. Det

finns dock sajter som sparar gamla chattar.

Genom att Internet l�mpar sig f�r m�nga olika typer av informationsspridning

och kommunikation erbjuds f�retag, organisationer och privatpersoner

omfattande m�jligheter till tj�nster. I dag anv�nds Internet f�r kommunikation

(e-post, chat, elektroniska anslagstavlor, telefoni, videokonferenser),

publicering, f�rs�ljning, fj�rrtj�nster (datortid, hasardspel), distansutbildning, di-

stansarbete, nyhetstj�nster, resetj�nster, banktj�nster, marknadsf�ring,

systemst�d, katalog- och s�ktj�nster, spel  m.m.

Utveckling av nya tj�nster

Hittills har en ung man med h�g inkomst varit den typiske Internetanv�ndaren. I

takt med att fler och fler hittar sina anv�ndningsomr�den g�r datoriseringen i

samh�llet och tj�nsteutbudet p� Internet hela tiden fram�t. Leverant�rerna vill n�

ytterligare anv�ndare och utvecklar i snabb takt nya metoder f�r att skapa

webbsidor och s�ka bland dessa. Som exempel kan n�mnas s.k. push-teknik d�r

information levereras till anv�ndaren utan att denne beh�ver g�ra egna

s�kningar. Internet ger �ven m�jlighet till kundspecifik information genom att

kundprofiler skapas och lagras, t.ex. i kundens egen dator i form av s.k. cookies.
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S�kning p� Internet

Det finns troligen n�stan 100 miljoner hemsidor p� Internet. F�r att kunna s�ka

information bland alla dessa anv�nder man sig av olika s.k. s�kmotorer.

Gemensamt f�r dessa �r att de s�ker genom informationen p� Internet och

skapar egna index med s�kord. Den som skapar en webbsida kan p�verka

s�kmotorerna s� att vissa ord kommer med i index �ven om de inte syns p�

sj�lva webbsidan. Vidare kan man f�resl� att s�kmotorn inte skall s�ka i vissa

sidor. Det �r s�kmotorn sj�lv som avg�r om den vill f�lja f�rslagen.

All text �r s�kbar p� Internet. Text kan �ven lagras som bilder. Dessa �r dock

inte generellt s�kbara p� grund av att det �nnu inte finns n�gra bra metoder f�r

att definiera s�kbegrepp f�r en bild. I regel lagrar man inte text som bilder

eftersom dessa tar mycket plats att lagra och �r l�ngsamma att �verf�ra.

Lagring av information p� Internet

Information som lagras i en dator (en server) p� Internet kan mellanlagras p�

olika st�llen n�r anv�ndaren h�mtar hem informationen. Lagringen kan t.ex. ske

i anv�ndarnas och teleoperat�rernas datorminne. Informationen kan �ven lagras

p� diskar hos teleoperat�rerna. S�kmotorer kan i f�rv�g lagra information som

s�ks ofta f�r att snabbt kunna leverera den till de s�kande. I bet�nkandet

Grundlagsskydd f�r nya medier (SOU 1997:49) finns ett avsnitt med ytterligare

information om Internet.

Anv�ndning av Internet i Sverige 1998

Enligt Forskningsgruppen f�r Samh�lls- och Informationsstudier har 38 % av

Sveriges hush�ll ett Internetabonnemang. En studie bland 16-65-�ringar visar att

36 % av de tillfr�gade anv�nder Internet regelbundet och 24 % s�llan. E-post

anv�nds dagligen av 14 %, n�gra g�nger i veckan av 13 % och s�llan av 19 %.

World Wide Web anv�nds dagligen av 8 %, n�gra g�nger i veckan av 21 % och

 �ll   29 %  A  d  tillf � d  k�  9 %  h tj� t  � I t t
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(F�r ytterligare information om Internetanv�ndningen i Sverige, se

ÓInternetanv�ndning i Sveriges befolkningÓ, en m�nadsrapport av

Forskningsgruppen f�r Samh�lls- och Informationssstudier).

Anv�ndningen av Internet i �vriga v�rlden

Det �r sv�rt att best�mma antalet Internetanv�ndare eftersom man inte vet hur

m�nga som har tillg�ng till varje uppkopplad dator. Antalet personer som

anv�nder sig av Internet uppskattades av Nua Internet Surveys i september 1998

till 148 miljoner, vilket motsvarar 3,6 % av jordens befolkning. Nordamerika

har n�stan 60 % av alla anv�ndare, medan Europa ligger p� andra plats. Den

st�rsta tillv�xten av antal datorer kopplade till Internet och antal Internetanv�n-

dare fram till �r 2002 f�rv�ntas ske utanf�r USA, och d� fr�mst i Asien. I dag

anv�nder ungef�r 4 % av Europas befolkning Internet. Denna siffra f�rv�ntas

�ka till 13 % �r 2001. Motsvarande siffra f�r USA anges till 40 %.
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4.2 Fr�gornas tidigare behandling

Datalagsutredningen (Ju 1989:02), som arbetade i b�rjan av 90-talet, hade i

uppdrag att g�ra en �versyn av datalagen fr�n s�v�l saklig som lagteknisk

synpunkt.

I en f�rsta etapp i utredningsarbetet �verv�gde utredningen vissa principiella

utg�ngspunkter f�r en framtida datalag. Utredningens �verv�ganden och f�rslag

i denna del redovisades i bet�nkandet (SOU 1990:61 Ð Sk�rpt tillsyn Ð

huvuddrag i en reformerad datalag).

Enligt utredningen borde det principiella f�rbudet mot �verf�ring av

personuppgifter f�r automatisk databehandling i utlandet alltj�mt g�lla.

Utredningen redovisade d�rvid som sin bed�mning att om ett principiellt f�rbud

mot utlands�verf�ring inte uppr�tth�lls, skulle datalagens kontrollsystem alltf�r

l�tt kringg�s. Utredningen konstaterade emellertid att ett s�dant f�rbud kommer

att minska i praktisk betydelse i takt med att harmoniseringen p� dataskydds-

omr�det fortg�r och likartade integritetsskyddsbest�mmelser inf�rs inom

exempelvis EG-omr�det.

N�r det g�llde register som skulle omfattas av Datainspektionens normering

borde det enligt utredningen i bransch- eller sektorsf�reskrifter tas in

best�mmelser om i vilken omfattning �verf�ring till utlandet skulle f� ske. F�r

andra register borde enligt utredningen �verf�ring komma i fr�ga endast om det

f�rel�g medgivande av inspektionen. Liksom tidigare borde �verf�ring dock

generellt till�tas i en stat som har anslutit sig till europar�dskonventionen.

Utredningen understr�k att pr�vningen i fr�ga om medgivande till

gr�ns�verskridande �verf�ring av personuppgifter skulle ske med h�nsyn ocks�

till det �nskv�rda i att p� allt s�tt underl�tta informationsfl�det och

kommunikationerna l�nderna emellan (SOU 1990:61 s. 177).

Datalagsutredningen f�reslog bl.a. att systemet med licens och tillst�nd skulle

avskaffas. Ett system med anm�lningsskyldighet till Datainspektionen f�r vissa
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ÓpersondataansvarigaÓ skulle i st�llet inf�ras och ligga till grund f�r

inspektionens tillsyn. Anm�lningsskyldigheten skulle endast omfatta behandling

av vissa k�nsliga uppgifter.

N�r det g�llde personuppgifter som f�ll inom de omr�den d�r utredningen

f�reslog att n�gon anm�lan inte beh�vdes, �verv�gde utredningen att f�resl� att

l�ta �verf�ring av informationen till utlandet f� ske helt fritt. Uppgifter som i

Sverige skulle f�ranleda anm�lan, dvs. fr�mst uppgifter av k�nsligt slag och

uppgifter som utg�r omd�me om den enskilde, skulle Datainspektionen d�remot

f�rst pr�va innan det medgavs att de f�rdes  utomlands. Utredningen

konstaterade dock att en nackdel med en s�dan uppdelning i ÓpriviligieradeÓ och

Óicke-priviligieradeÓ uppgifter �r att sambearbetningsm�jligheter utomlands inte

kan beaktas. Uppgifter som i Sverige endast �r av mindre k�nsligt slag skulle

likv�l efter bearbetning kunna vara k�nsliga och integritetskr�nkande.

Utredningen ans�g att motsvarande g�ller enstaka uppgifters karakt�r och

framh�ll att uppgifter som endast tagna f�r sig i Sverige �r att h�nf�ra till

kategorin icke-k�nsliga i ett annat land kan anses vara k�nsliga (se SOU

1991:62 s. 80).

Mot denna bakgrund valde utredningen i en tredje utredningsetapp (se SOU

1991:62 Ð Vissa s�rskilda fr�gor betr�ffande integritetsskyddet p� ADB-omr�det

s. 79 f) att f�resl� att all informations�verf�ring som sker till l�nder som inte

omfattas av konventionen p� omr�det skulle omfattas av kontrollen och kr�va

medgivande av Datainspektionen. Detta blev ocks� det f�rslag som utredningen

redovisade i sitt slutbet�nkande (SOU 1993:10 Ð Slutbet�nkande av

Datalagsutredningen). En s�dan l�sning ans�g utredningen l�g i linje med det

d�varande EG-direktivf�rslagets krav n�r det g�ller �verf�ring till tredje land.

Om l�nder, som inte �r konventionsanslutna, likv�l bed�ms ha en tillfreds-

st�llande skyddsniv� p� sin lagstiftning, borde enligt utredningen �verf�ring

mera allm�nt kunna till�tas ocks� till dessa l�nder.

N�stan alla remissinstanser som tog upp fr�gan i sina yttranden �ver

utredningens delbet�nkanden st�llde sig positiva till  utredningens f�rslag

� d  tl d � f� i  H �tt  �  Sk�  h Bl ki  d
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emellertid att de effekter utredningens f�rslag kunde f� f�r m�jligheten att

utnyttja den modernare kommunikationstekniken borde analyseras noggrannare.

I sina fortsatta �verv�ganden tog utredningen p� nytt upp fr�gan om

informationsfl�det �ver gr�nserna och konstaterade sv�righeter att genom

lagstiftning reglera fr�gan. Den tekniska utvecklingen gjorde det enligt

utredningen sv�rt att avg�ra var en personuppgift under transport blir f�rem�l

f�r automatisk databehandling. Efterlevnaden av best�mmelserna ans�g

utredningen ocks� sv�r att kontrollera. Vissa problem med informationsfl�det

inom internationella koncerner hade ocks� framf�rts under remissbehandlingen.

Enligt utredningens mening kunde man komma till r�tta med de angivna

sv�righeterna endast genom att fler l�nder efter hand undantogs fr�n

tillst�ndskravet. Samtidigt konstaterade utredningen att behovet av reglering av

det internationella informationsutbytet ocks� torde komma att minska i takt med

att alltfler l�nder inf�r en lagreglering som inneb�r ett acceptabelt

integritetsskydd.

Datalagskommitt�n hade i uppgift att analysera p� vilket s�tt EG-direktivet om

skydd f�r personuppgifter skulle inf�rlivas i svensk lagstiftning samt l�gga fram

f�rslag till en ny lag om skydd f�r personuppgifter. Det i 33 ¤

personuppgiftslagen intagna principiella f�rbudet mot att till tredje land f�ra

�ver personuppgifter och undantagen i 34-35 ¤¤ samma lag �verensst�mmer

med Datalagskommitt�ns f�rslag.

Datalagskommitt�n �verv�gde vilken modell som borde anv�ndas f�r

regleringen av skyddet f�r den personliga integriteten och fann att �verv�gande

sk�l talade f�r att en ny, teknikoberoende lagstiftning om skydd f�r den

personliga integriteten vid behandling av personuppgifter i dagens situation

borde bygga p� en s.k. hanteringsmodell och reglera n�r och under vilka

f�ruts�ttningar det �r till�tet att behandla personuppgifter. Kommitt�n

konstaterade bl.a. att EG-direktivet bygger p� hanteringsmodellen och ans�g att

den lagstiftningsstruktur som direktivet anvisar borde l�ggas till grund f�r den

svenska lagstiftningen. Kommitt�n ans�g emellertid att det f�rtj�nar att

�verv�gas om det inte b�r ske en �verg�ng till en missbruksmodell. Enligt

kommitt�ns mening finns det m�nga sk�l f�r att hanteringsmodellen m�ste
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�verges �tminstone s�vitt ang�r sm� datasystem och verksamheten p� Internet

och liknande. Kommitt�n trodde dock att det kommer att dr�ja innan tiden �r

mogen f�r en �verg�ng till missbruksmodellen. Datalagskommitt�n anf�rde

under avsnitt 6.2.2 Valet p� l�ng sikt av modell f�r regleringen (SOU 1997:39 s.

183 f.) bl.a. f�ljande om datafl�de, integritet och Internet.

I framtiden kommer datafl�det Ð �ven i fr�ga om persondata Ð att bli enormt.
Redan nu kan vi se att i stort sett inga sp�rrar g�ller i fr�ga om vad som l�ggs in
i Internet och som sprids �ver alla gr�nser. É Man skulle kunna tro att det
upplevda obehaget skulle ha minskat i takt med att kunskapen om och
anv�ndningen av datorer �kat och IT-samh�llet krupit n�rmare. Emellertid visar
de unders�kningar som har gjorts att m�nga m�nniskor �r negativa eller
�tminstone tveksamma till att deras personuppgifter anv�nds utan att de f�r reda
p� det och utan att de har n�gon m�jlighet till inflytande. De upplever det som
obehagligt att deras personuppgifter fl�dar fritt utom deras kontroll, oavsett om
uppgifterna i n�gon mening missbrukas eller om de sj�lva har r�kat ut f�r n�got
negativt p� grund av att uppgifterna anv�nts. Det f�rh�llandet att den enskilde
har eller inte har egen erfarenhet av datorer verkar enligt de senaste unders�k-
ningarna inte ha p�verkat inst�llningen till anv�ndningen av personuppgifter
eller det upplevda obehaget. Och om �ldern alls har n�gon betydelse, �r det s�
att yngre hittills varit mera negativa �n �ldre till t.ex. �verf�ringar av uppgifter
mellan myndigheter. ÉProblemet �r internationellt.  ÉN�r det g�ller Internet
g�rs f�rs�k att bringa verksamheten under kontroll, fr�n �stliga diktaturers
f�rs�k att totalf�rbjuda anv�ndandet till str�vanden i USA att bek�mpa
kriminella handlingar som utf�rs p� eller med hj�lp av n�tet. Det efterlyses
regler fr�n alla h�ll. F�r att komma till r�tta med problemen har f�reslagits s�v�l
lagstiftning som sj�lvsanering. I USA har man gett ut rekommendationer som de
seri�sa f�retagen f�rv�ntas f�lja. Avsaknaden av auktorisation och ansvarsregler
f�r dem som l�gger ut information p� n�tet har p� sina h�ll ansetts g�ra det
om�jligt f�r seri�sa f�retag att anv�nda det. Det har sagts att anv�ndarna m�ste
st�lla krav p� dem som skapar programmen att g�ra det m�jligt f�r den enskilde
att p� ett enkelt s�tt sj�lv avg�ra om han eller hon vill ÓsynasÓ p� n�tet eller inte.
Om f�retagen inte tillhandah�ller detta b�r anv�ndaren inte anv�nda produkten.
    Den tekniska utvecklingen g�r nu s� snabbt att det �r om�jligt att g�ra n�gra
s�kra f�ruts�gelser om framtiden. Kanske kommer det inom en snar framtid att
finnas teknik som g�r det m�jligt att urskilja och blockera o�nskad information
p� n�tet. F�r n�rvarande synes det dock i stort sett om�jligt att bringa Internet
under kontroll och f�rs�ka uppr�tth�lla strikta krav f�r hur persondata skall f�
hanteras p� n�tet Ð att f�rs�ka h�vda att allt �r f�rbjudet som inte �r till�tet. En
str�ng hanteringsmodell synes f�r n�rvarande d�md att misslyckas s�tillvida att
den inte kommer att respekteras och d�rmed dra ett l�jets skimmer �ver lagstift-
ningen.

Enligt artikel 25 i EG-direktivet skall medlemsstaterna f�reskriva att �verf�ring

av personuppgifter som �r under behandling eller som �r avsedda att behandlas

efter �verf�ring till tredje land, bara f�r ske om ifr�gavarande tredje land
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s�kerst�ller en adekvat skyddsniv�. Bed�mningen av om skyddsniv�n i ett tredje

land �r adekvat skall ske p� grundval av alla de f�rh�llanden som har samband

med en �verf�ring eller en grupp av �verf�ringar av uppgifter. Medlemsstaterna

och kommissionen skall informera varandra n�r de anser att ett tredje land inte

erbjuder en s�dan adekvat skyddsniv�. Om kommissionen Ð i enlighet med den

s�rskilda beslutsprocedur som f�reskrivs i direktivet Ð kommer fram till att ett

tredje land inte erbjuder en s�dan adekvat skyddsniv�, �r medlemsstaterna

skyldiga att vidta de �tg�rder som �r n�dv�ndiga f�r att hindra �verf�ring av

uppgifter av samma slag till detta land. Kommissionen skall i s�dant  fall vid

l�mpligt tillf�lle inleda f�rhandlingar f�r att avhj�lpa den situation som d�rvid

har uppkommit. Kommissionen kan vidare Ð i enlighet med den s�rskilda

beslutsprocedur som f�reskrivs i direktivet Ð konstatera att ett tredje land,

genom sin interna lagstiftning eller p� grund av de internationella f�rpliktelser

som �ligger landet, har en s�dan adekvat skyddsniv�. Medlemsstaterna skall d�

vidta de �tg�rder som �r n�dv�ndiga f�r att f�lja kommissionens beslut.

Medlemsstaterna �r dock enligt artikel 26.1 i EG-direktivet skyldiga att Ð utom

d�r n�got annat f�reskrivs f�r s�rskilda fall i den nationella lagstiftningen Ð

f�reskriva att �verf�ring av personuppgifter till ett tredje land, som inte har en

s�dan adekvat skyddsniv�, �r till�ten i vissa s�rskilt angivna fall. Det �r vidare

till�tet f�r medlemsstaterna att enligt artikel 26.2 till�ta �verf�ring av

personuppgifter till ett tredje land med en icke adekvat skyddsniv� om den

personuppgiftsansvarige st�ller tillr�ckliga garantier f�r att privatliv och

enskilda personers grundl�ggande fri- och r�ttigheter skyddas samt f�r

ut�vningen av motsvarande r�ttigheter.

Kommitt�n fann att EG-direktivet inneh�ller komplicerade regler om �verf�ring

av personuppgifter till tredje land som m�ste inf�ras i Sverige. Enligt

kommitt�ns mening borde man inte i lagstiftningen inf�ra mer komplicerade

regler �n vad som �r n�dv�ndigt med h�nsyn till EG-direktivet. Kommitt�n

konstaterade att EG-direktivet kr�ver att det i den svenska lagstiftningen inf�rs

ett visst f�rbud mot �verf�ring av personuppgifter till tredje land och vissa i

direktivet angivna undantag fr�n detta f�rbud. I �vrigt borde det enligt
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regeringen eller i vissa fall Datainspektionen meddela f�reskrifter om n�r

�verf�ring till tredje land �r till�ten.

Kommitt�n valde att i sitt lagf�rslag ta in ett principellt f�rbud mot att till tredje

land f�ra �ver personuppgifter som behandlas och ett motsvarande f�rbud

betr�ffande �verf�ring av personuppgifter f�r behandling i tredje land. Som

undantag fr�n f�rbudet tog kommitt�n med de undantag fr�n f�rbudet mot

�verf�ring som s�rskilt r�knas upp i EG-direktivet. Kommitt�n ans�g att de

stater som anslutit sig till Europar�dets konvention f�r anses ha en s�dan

adekvat skyddsniv� som kr�vs enligt EG-direktivet och f�reslog ocks� en

uttrycklig best�mmelse motsvarande den i 34 ¤ personuppgiftslagen om att det

�r till�tet att f�ra �ver personuppgifter f�r anv�ndning enbart i en stat som har

anslutit sig till Europar�dets konvention. I sitt lagf�rslag tog kommitt�n ocks�

med en best�mmelse med bemyndiganden f�r regeringen att medge ytterligare

undantag fr�n det principiella f�rbudet mot att till tredje land f�ra �ver

personuppgifter. Enligt kommitt�n borde det vara m�jligt att medge undantag

fr�n f�rbudet n�r �verf�ringen sker till vissa stater, regleras av ett avtal som

inneh�ller vissa klausuler, beh�vs med h�nsyn till ett viktigt allm�nt intresse

eller sker under s�dana omst�ndigheter att det finns tillr�ckliga garantier till

skydd f�r de registrerades r�ttigheter. Som exempel p� fall d�r det kan vara

befogat med ett generellt undantag enligt den f�reslagna best�mmelse med

h�nsyn till s�dana viktiga allm�nna intressen som avses i direktivet n�mnde

kommitt�n adressering av meddelanden Ð vilka inte avser direkt marknadsf�ring

Ð till personer i tredje land. Enligt kommitt�n f�r det n�mligen anses vara ett

viktigt allm�nt intresse att kontakterna via t.ex. e-post med utl�nningar eller

svenskar i utlandet inte f�rsv�ras mer �n vad som �r n�dv�ndigt. Som exempel

p� fall d�r det kan vara befogat med undantag under vissa f�ruts�ttningar (att

det finns tillr�ckliga garantier till skydd f�r de registrerades r�ttigheter) n�mnde

kommitt�n �verf�ring av personuppgifter mellan enheter inom en och samma

internationella koncern.

N�gra av de remissinstanser som yttrade sig �ver Datalagskommitt�ns

bet�nkande s�g sv�righeter i att f�rena best�mmelserna om �verf�ring av
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En remissinstans konstaterade att direktivbest�mmelserna m� vara grundade i

v�llovliga omsorger om enskildas integritet men framh�ll att de inte kommer att

f� avsedd genomslagskraft i en tid d� uppgifter av olika slag fl�dar fritt �ver

gr�nserna via Internet och andra n�tverk. Om inneb�rden av best�mmelserna

anv�nde remissinstansen ord som surrealism och framf�rde synpunkten att Ódet

�r bedr�vligt att s�rskild f�rfattningsreglering ska beh�vas t.ex. f�r att s�kra

r�tten att adressera ett e-postmeddelandeÓ.  N�gon remissinstans framf�rde att

Ódet �r orimligt att all publicering p� Internet inneh�llande personnamn eller

andra uppgifter om levande personer blir olagligÓ. Flera av remissinstanserna

betonade regeringens m�jlighet att g�ra undantag fr�n �verf�ringsf�rbudet.

Konstitutionsutskottet (1997/98:KU18 s. 13 f.) delade regeringens bed�mning

att det inte var m�jligt att nu genomf�ra EG-direktivet p� annat s�tt �n genom en

lagstiftning som f�ljer den struktur som direktivet anvisar. Utskottet framh�ll

ocks�, i likhet med regeringen, att den lagstiftning som m�ste inf�ras p� grund

av EG-direktivet redan framst�r som i viss m�n omodern. Utskottet konstaterade

att den tekniska utvecklingen n�r det g�ller datafl�det g�r oerh�rt snabbt. Enligt

utskottets mening framstod det t.ex. som i det n�rmaste om�jligt att uppr�tth�lla

strikta regler f�r hur personuppgifter skall hanteras i ett v�rldsomsp�nnande

n�tverk som Internet. �ven n�r det g�ller myndigheternas anv�ndning av e-post

torde enligt utskottet sv�righeter uppst� n�r det g�ller att fullt ut efterkomma

strikta hanteringsregler. Utskottet s�g d�rf�r med tillfredsst�llelse p� att

regeringen avs�g att s�v�l nationellt som inom EU-samarbetet verka f�r att det

blir m�jligt att g� ifr�n en l�ngtg�ende hanteringsmodell p� det aktuella

lagstiftningsomr�det.

Mediekommitt�n (Ju 1994:13) hade i uppdrag bl.a. att analysera i vilken

omfattning nya medieformer omfattas av TF och YGL och utreda behovet av ett

grundlagsskydd efter de tryckfrihetsr�ttsliga grundsatserna f�r yttrandefriheten i

nya medieformer som anv�nds till att f�rmedla yttranden och annan information

till allm�nheten. Kommitt�n redovisade sitt uppdrag i bet�nkandet

Grundlagsskydd f�r nya medier (SOU 1997:49). Betr�ffande Internet fann

kommitt�n att n�tet inte nu kan betraktas som ett medium i sig utan f�r betraktas
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till�mpning f�r betraktas f�r sig n�r det g�ller att avg�ra om grundlagsskydd

f�religger eller inte. Kommitt�n ans�g att Internet knappast funnit sina former

p� ett s�dant s�tt att det fanns anledning att �verv�ga s�rskilda regler f�r just

Internet till skydd f�r yttrandefriheten p� n�tet (SOU 1997:49 s. 220).

Regeringen gjorde samma bed�mning (prop. 1997/98:43 s. 106 f.).

Mediekommitt�n f�reslog att databasregeln i 1 kap. 9 ¤ yttrandefrihets-

grundlagen (YGL) skulle utvidgas. Genom utvidgningen skulle m�jlighet ges

till ett frivilligt grundlagsskydd f�r alla, dvs. f�r alla andra �n s�dana

massmedief�retag som f�r n�rvarande omfattas av best�mmelsen, som med

hj�lp av elektromagnetiska v�gor p� s�rskild beg�ran tillhandah�ller

allm�nheten upplysningar direkt ur ett register med upptagningar f�r automatisk

databehandling, f�rutsatt att mottagaren inte kan �ndra inneh�llet i registret.

Enligt regeringen fanns det starka sk�l som talade mot den f�reslagna

utvidgningen (se prop. 1997/98:43 s. 114). F�rslaget skulle ge ett frivilligt

grundlagsskydd �t flera olika nya kommunikationsformer, d�ribland

informationsdatabaser med eller utan anv�ndning av telefaxmeddelanden. I vissa

fall skulle �ven elektroniska anslagstavlor, digital TV, digital radio,

betalteletj�nster och elektroniska tidningar (utan tryckta f�rlagor) kunna komma

att omfattas. �ven om utvidgningen skulle g�ras beroende av erh�llande av

utgivningsbevis ans�g regeringen utvidgningen som omfattande och att den

borde f�reg�s av en noggrannare analys. Regeringen ans�g s�lunda inte att tiden

var mogen f�r en utvidgning av databasregeln p� det s�tt som Mediekommitt�n

f�reslog. Konstitutionsutskottet delade regeringens bed�mning

(se 1997/98:KU19 s. 36).
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4.3             Nul�get

Datalagskommitt�n f�reslog en utvidgning av offentlighetsprincipen.

Regeringen gick i propositionen med f�rslag till personuppgiftslag m.m. inte

vidare med detta f�rslag eftersom ytterligare �verv�ganden ans�gs n�dv�ndiga.

Regeringen har i st�llet den 16 april 1998 beslutat att tills�tta en utredning om

�versyn av best�mmelserna i 2 kap. TF i syfte att vidga m�jligheterna f�r

offentlighetsprincipens till�mpning i IT-samh�llet (Dir. 1998:32).  Det

�vergripande �ndam�let med �versynen skall vara att �verv�ga och l�mna

f�rslag till hur offentlighetsprincipen skall kunna till�mpas under nya och

framtida tekniska f�ruts�ttningar. Syftet med reglerna skall vara att f�rst�rka

offentlighetsprincipen genom att s�kerst�lla att den kan till�mpas under nya

f�ruts�ttningar. Enligt kommitt�direktivet skall offentligheten vara s� vid som

m�jligt, med de begr�nsningar som f�ljer av h�nsynen till intresset att skydda

personuppgifter och uppgifter som �r sekretessbelagda. Reglerna skall vara

tydliga och l�tta att till�mpa. Kommitt�ns f�rslag m�ste ocks� st� i

�verensst�mmelse med Sveriges internationella �taganden p� IT- och

personuppgiftsomr�det. F�rslagen i Datalagskommitt�ns bet�nkande skall

tillsammans med remissinstansernas synpunkter p� det tj�na som utg�ngspunkt

f�r kommitt�n. Kommitt�n ska emellertid ha full frihet att f�resl� andra

l�sningar �n Datalagskommitt�ns.

I riksdagen kom det under den allm�nna motionstiden, som l�pte ut den 28

oktober 1998, in flera motioner som ber�r personuppgiftslagen. Vid

konstitionsutskottets sammantr�de den 29 oktober 1998 anm�ldes att ledam�ter

fr�n flera partier beg�rt att utskottet skulle besluta att ta initiativ till en �versyn

av lagen. I flertalet av n�mnda motioner beg�rs att en �versyn av person-

uppgiftslagen skall  g�ras. I flera av motionerna p�talas bl.a. att PuL i sin

nuvarande utformning utg�r ett hot mot yttrandefriheten, eftersom det i princip

kr�vs samtycke fr�n ber�rda personer f�r att behandla personuppgifter, t.ex.

namn, p� Internet. I n�gon motion framh�lls att undantaget fr�n PuL:s

till�mpningsomr�de n�r det g�ller journalistiska �ndam�l eller konstn�rligt eller

litter�rt skapande inte f�r medf�ra att det uppkommer n�gon slags differentierad
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yttrandefrihet. I flera motioner p�talas ocks� att PuL inneh�ller omoderna regler

och pr�glas av ett f�rlegat syns�tt p� vad automatiserad databehandling anv�nds

till. Enligt motion�rerna b�r lagstiftningen d�rf�r, i st�llet f�r att inneh�lla

hanteringsregler, inriktas p� att reglera missbruk av personuppgifter. N�gra

motionsyrkanden tar sikte p� att regeringen skall verka f�r att en �versyn av

EG-direktivet om skydd f�r personuppgifter g�rs. D�rvid anf�rs att direktivet �r

omodernt och b�r utformas efter en missbruksmodell. I n�gra motioner

framh�lls att direktivet m�ste �ndras s� att det st�r helt klart att det �r f�renligt

med den svenska offentlighetsprincipen.

Konstitutionsutskottet h�ll den 8 december 1998 en offentlig hearing till vilken

inbj�ds talare fr�n regeringskansliet, Datainspektionen, Datalagskommitt�n,

massmedierna, IT-branschf�retagen, f�retr�dare f�r ungdomsgrupper samt

experter p� europeiska dataskyddsfr�gor. Under hearingen behandlades fr�gor

kring integritetsskydd och yttrandefrihet och sp�nningsf�rh�llandet mellan dessa

olika intressen. Under hearingen behandlades fr�gor om den tekniska

utvecklingen p� IT-omr�det och dess �terverkningar p� lagstiftningen.

Utskottet planerar att med f�rtur behandla de f�rslag till initiativ som v�ckts i

utskottet samt de motioner ang�ende PuL och n�rliggande fr�gor som kommit in

under den allm�nna motionstiden. Avsikten �r att ett bet�nkande d�r dessa

initiativ och motioner behandlas skall avl�mnas till riksdagen under b�rjan av

1999.

Det IT-r�ttsliga observatoriet h�ll den 26  november 1998 ett seminarium om en

s.k. missbruksmodell f�r skydd av personuppgifter i informationssamh�llet d�r

bl.a. en promemoria utgjorde grund f�r diskussionen. En slutsats som g�rs i

denna promemoria �r att i varje fall en generellt utformad missbruksmodell inte

torde vara m�jlig att inf�ra inom ramen f�r EG-direktivet. Under seminariet

diskuterades �ven olika fr�gor kring PuL s�som dess f�rh�llande till EG-

direktivet, hur PuL f�rh�ller sig till annan lag och PuL och Internet. Avsikten �r

att diskussionen vid seminariet skall redovisas i en rapport till IT-kommissionen.
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5 Lagstiftningen i andra EU-l�nder om �verf�ring av

personuppgifter till tredje land

Finland

En proposition om ny personuppgiftslag l�mnades i juli 1998 till Finlands

riksdag. Enligt 2 ¤ i lagf�rslaget skall lagen till�mpas p� automatisk behandling

av personuppgifter samt p� annan behandling av personuppgifter om uppgifterna

utg�r eller �r avsedda att utg�ra ett personregister eller en del av ett s�dant.

Lagen till�mpas inte p� behandling av personuppgifter som en fysisk person

utf�r uteslutande f�r personliga eller d�rmed j�mf�rbara sedvanliga privata

syften. Betr�ffande behandling f�r redaktionella, konstn�rliga eller litter�ra

syften till�mpas endast vissa best�mmelser i lagen, dock inte best�mmelserna

om �verf�ring till tredje land.

�verf�ring av personuppgifter till stater utanf�r den Europeiska unionen

regleras i lagf�rslagets 22 Ð 23 ¤¤. F�ruts�ttningarna f�r �verf�ring definieras

utt�mmande genom dessa best�mmelser. Datasekretessn�mnden kommer till

skillnad fr�n tidigare inte l�ngre att kunna meddela tillst�nd till �verf�ring.

N�gon motsvarighet till den svenska lagen om m�jlighet att meddela tillst�nd till

�verf�ring i enskilda fall finns s�ledes inte. Enligt 22 ¤ f�r uppgifter �verf�ras

till stater utanf�r EU eller EES endast om staten i fr�ga tryggar en tillr�cklig

dataskyddsniv�. Vid bed�mningen av om dataskyddsniv�n �r tillr�cklig skall

h�nsyn tas till alla de omst�ndigheter som r�knats upp i art 25.2 i  EG-direktivet.

Bed�mningen av om dataskyddsniv�n �r tillr�cklig skall g�ras med avseende p�

samtliga uppgifter och uppgiftskategorier.

Med undantag fr�n kravet p� tillr�cklig dataskyddsniv� f�r uppgifter enligt 23 ¤

�nd� �verf�ras till stater utanf�r EU under vissa angivna f�ruts�ttningar.

�verf�ring �r bl.a. (precis som enligt den svenska personuppgiftslagen) till�ten

om den registrerade gett sitt entydiga samtycke till �verf�ringen. Samtycke till

behandling av personuppgifter definieras som varje slag av frivillig, s�rskild och

informerad viljeyttring genom vilken den registrerade godtar behandling av
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personuppgifter som r�r honom.  Enligt detaljmotiveringen s. 37 beh�ver ett

samtycke inte n�dv�ndigtvis ges skriftligen. D�remot f�ruts�tts det att det utg�r

den registrerades medvetna viljeyttring. N�r den registrerade ger sitt samtycke

skall han s�ledes vara medveten om vad han samtycker till. �ven ett konkludent

samtycke kan i vissa fall uppfylla de f�ruts�ttningar som avses i definitionen.

Hur f�ruts�ttningarna f�r samtycke uppfylls best�ms i sista hand s�rskilt fr�n

fall till fall. H�rvid skall avseende bl.a. f�stas vid arten av de uppgifter som

inh�mtas. Den registeransvarige b�r alltid bevisb�rdan i fr�ga om huruvida

samtycke givits eller inte.

Ut�ver s�dana undantag som anges i den svenska personuppgiftslagen f�r

uppgifter enligt 23 ¤ �verf�ras om det beh�vs eller kr�vs i lag f�r att s�kerst�lla

ett viktigt allm�nt intresse. Enligt f�rslagets detaljmotivering s. 61 kan en

�verf�ring f�r att skydda ett s�dant intresse bli aktuell t.ex. i samband med

informationsutbyte mellan olika l�nders myndigheter.  �verf�ring f�r ocks� ske

fr�n ett register i fr�ga om vilket r�tten att p� allm�nna eller s�rskilda grunder

erh�lla information har reglerats s�rskilt. Slutligen f�r enligt samma

best�mmelse �verf�ring ske om den registeransvarige genom avtalsklausuler

eller p� n�got annat s�tt ger tillr�ckliga garantier f�r skyddet av individernas

personliga integritet och r�ttigheter, n�got som i Sverige �verl�tits till

regeringen eller Datainspektionen att meddela f�reskrifter om.

�verf�ring till en stat utanf�r EU med st�d av 22 ¤ eller vissa av punkterna i

23 ¤ skall som regel anm�las till dataombudsmannen enligt 36 ¤.

Dataombudsmannen skall enligt propositionens detaljmotivering s. 60 utg�ra

sakkunnigmyndighet vid bed�mningen av en tillr�cklig dataskyddsniv�.

I Finland har inte f�reslagits n�gra s�rskilda regler f�r Internet och n�gon debatt

motsvarande den i Sverige har inte v�ckts.
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Danmark

I Danmark har ett lagf�rslag, ÓForslag til Lov om behandling af

personoplysningerÓ nr L82, lagts fram inf�r folketinget den 30 april 1998.

Den danska lagen skall i likhet med den svenska personuppgiftslagen g�lla f�r

behandling av personuppgifter som helt eller delvis sker med hj�lp av

elektronisk databehandling samt f�r icke-elektronisk databehandling av

personuppgifter som utg�r eller kommer att utg�ra del av ett register. Fr�n lagen

undantas bl.a. behandlingar som en fysisk person utf�r s�som ett led i ut�vning

av aktiviteter av rent privat karakt�r. Fr�n lagen g�rs vidare flera andra

undantag.

Behandlingar som omfattas av lagen om massmediers informationsdatabaser �r

undantagna. Vidare undantas informationsdatabaser som uteslutande inneh�ller

redan tidigare offentliggjorda periodiska skrifter eller ljud- och bildprogram och

som omfattas av medieansvarslagen ¤ 1 nr 1 och 2, under f�ruts�ttning att

inf�randet av uppgifterna i databasen sker helt of�r�ndrat i f�rh�llande till

offentligg�randet. Best�mmelserna om �verf�ring till tredje land till�mpas inte

heller p� behandlingar som uteslutande sker f�r journalistiska, konstn�rliga eller

litter�ra �ndam�l.

I 27 ¤ regleras fr�gan om �verf�ring av uppgifter till tredje land. Huvudregeln �r

att uppgifter endast f�r �verf�ras till tredje land om detta land garanterar en

tillr�cklig skyddsniv�. Bed�mningen av om skyddsniv�n �r tillr�cklig skall ske

p� grundval av samtliga omst�ndigheter som har betydelse vid �verf�ringen,

s�som uppgifternas art, behandlingens �ndam�l och varaktighet, ursprungslandet

och det slutliga mottagarlandet samt de r�ttsliga regler som g�ller i det tredje

landet.

�ven om en tillr�cklig skyddsniv� inte kan garanteras f�r uppgifter �verf�ras

under vissa f�ruts�ttningar enligt en undantagsbest�mmelse i tredje stycket som

till viss del liknar de svenska reglerna. En s�dan f�ruts�ttning kan vara att den



44

registrerade har givit sitt samtycke till �verf�ringen. Med samtycke skall enligt

definitionen i 3 ¤ 8 stycket f�rst�s varje frivillig, specifik och informerad

viljeyttring varvid den registrerade godk�nner att uppgifter som r�r honom blir

f�rem�l f�r behandling. Samtycke kan enligt lagf�rslagets detaljmotivering,

s. 86, meddelas genom fullmakt. N�got formkrav g�ller inte f�r samtycket som

s�ledes kan vara s�v�l skriftligt som muntligt. Bevisb�rdan f�r att samtycke

l�mnats �ligger emellertid den registeransvarige varf�r samtycke s�vitt m�jligt

b�r l�mnas skriftligen. Ett samtycke skall vara informerat i den mening att den

registrerade har haft m�jlighet att bed�ma huruvida samtycke b�r l�mnas samt

konkretiserat s� att det klart och otvetydigt framg�r vad samtycket avser.

D�rut�ver �r �verf�ring ocks� till�ten enligt 27 ¤ tredje stycket om �verf�ringen

�r n�dv�ndig eller f�ljer av lag eller best�mmelser som meddelats med st�d av

lag f�r att skydda ett viktigt allm�nt intresse. Som exempel ges i detalj-

motiveringen internationellt utbyte av uppgifter mellan skatte- och

tullmyndigheter eller mellan socialf�rs�kringsmyndigheter. �verf�ring �r vidare

till�ten om den sker ur ett register som enligt lag eller best�mmelser som

meddelats med st�d av lag �r tillg�ngligt f�r allm�nheten eller f�r personer som

har ett ber�ttigat intresse d�rav, i den m�n de i lagen fastst�llda f�ruts�ttningarna

f�r allm�n tillg�nglighet �r uppfyllda i det specifika fallet. Slutligen �r

�verf�ring till�ten om den �r n�dv�ndig f�r straffr�ttsliga �ndam�l samt f�r

allm�n eller rikets s�kerhet.

Tillsynsmyndigheten kan ut�ver de undantag som ges i tredje stycket till�ta att

uppgifter �verf�rs till tredje land som inte uppst�ller en tillr�cklig skyddsniv�

om den personuppgiftsansvarige st�ller tillr�ckliga garantier f�r skydd av de

registrerades r�ttigheter.

Enligt lagf�rslagets 43 ¤ och 48 ¤ skall behandlingar som f�retas s�v�l i

offentlig f�rvaltning som i privat verksamhet anm�las till Datatilsynet. F�r

offentlig f�rvaltning g�ller dock att behandling som inte omfattar uppgifter av

ÓfortroligÓ karakt�r undantas fr�n anm�lningsplikt. Betr�ffande privat

verksamhet anges mer detaljerade undantag i 49 ¤. T.ex. beh�ver behandling av
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uppgifter om anst�llda inte anm�las s�vida det inte �r fr�ga om k�nsliga

uppgifter eller uppgifter om lag�vertr�delser.

I f�rslaget, s. 78, behandlas fr�gan om eventuella s�rregler f�r ny

informationsteknik s�som Internet och World Wide Web. Slutsatsen �r att n�gra

s�rregler inte beh�vs och det betonas att f�rslaget �r teknikoberoende och att

reglerna g�ller f�r all form av elektronisk behandling av uppgifter.

Norge

I Norge finns �nnu inte n�gon proposition om ny lagstiftning. Fr�gor om

�verf�ring av uppgifter till tredje land diskuteras emellertid i det norska

bet�nkandet NOU 1997:19, Et bedre personvern. Enligt utredningen kan fr�gan

om publicering av personuppgifter p� hemsidor via Internet regleras p� tv� s�tt.

Man kan i likhet med nuvarande norsk praxis se det som enbart ett utl�mnande

av uppgifter d�r n�gon skillnad inte g�rs mellan att uppgifterna g�rs tillg�ngliga

innanf�r eller utanf�r landets gr�nser. Hemsidor p� Internet regleras d� av de

allm�nna reglerna om utl�mnande av personuppgifter. Utredningen f�rordar

emellertid ett annat syns�tt, n�mligen att publicering av uppgifter p� Internet

och hemsidor anses som �verf�ring av personuppgifter till utlandet och s�ledes

regleras av de f�reslagna reglerna om s�dan �verf�ring.

Enligt dessa regler f�r �verf�ring av uppgifter till andra stater �n de som

genomf�rt EG-direktivet endast ske om den mottagande staten reglerar

personuppgiftsbehandling i tillr�ckligt f�rsvarlig utstr�ckning. Vid bed�mning

h�rav skall l�ggas vikt vid uppgifternas art, behandlingens �ndam�l och

varaktighet, den mottagande statens r�ttsliga regler om personuppgifts-

behandling samt s�kerhets�tg�rder hos mottagaren. Vikt skall ocks� l�ggas vid

om den mottagande staten har tilltr�tt Europar�dets konvention.

Med behandling avses i det norska utredningsf�rslaget antingen elektronisk

behandling eller manuell behandling av personuppgifter som ing�r eller skall

ing� i ett personregister. Lagen g�ller inte f�r behandling f�r rent personliga
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�ndam�l. Enligt f�rslagets detaljmotivering s.152 kommer publicering av

personuppgifter via internationella kommunikationskanaler s�som t.ex. Internet

ofta att undantas fr�n lagens till�mpning  i enlighet med 5 ¤. Denna

best�mmelse s�ger att undantag fr�n lagens best�mmelser skall g�ras s�vitt

avser behandling f�r journalistiska �ndam�l eller f�r konstn�rlig eller litter�r

verksamhet i den grad det �r n�dv�ndigt f�r att f�rena h�nsyn till yttrandefrihet

med h�nsyn till integritetsskydd.

Enligt f�rslagets 30 ¤ f�r utl�mnande ske �ven om den aktuella staten inte

tillhandah�ller ett tillr�ckligt skydd under vissa f�ruts�ttningar liknande dem i

den svenska personuppgiftslagen. Utl�mnande f�r emellertid ocks� uttryckligen

ske om Norge har �tagit sig detta genom en folkr�ttslig �verenskommelse eller

om det f�ljer av medlemskap i en internationell organisation. Utl�mnande f�r

vidare ske om det �r reglerat i lag. Datatilsynet kan till�ta utl�mnande i

ytterligare situationer. Vidare kan utl�mnande av personuppgifter till tredje land

regleras n�rmare genom f�reskrifter.

Villkoren f�r att �verf�ring skall vara till�ten finns s�ledes fastst�llda i lagen

och skall enligt bet�nkandet tolkas av medborgarna sj�lva. Huruvida

personuppgifter skall �verf�ras till tredje land skall framg� av en anm�lan till

Datatilsynet som emellertid f�resl�s f� kompetens att neka eller st�lla villkor f�r

fortsatt �verf�ring.

Nederl�nderna

I det nederl�ndska f�rslaget till ny personuppgiftsskyddslag (s�som det

framlades i mars 1998) regleras fr�gan om �verf�ring av uppgifter till tredje

land i artikel 76Ð78. Enligt artikel 76 f�r uppgifter som �r f�rem�l f�r

behandling eller som �r avsedda att behandlas �verf�ras till l�nder utanf�r EU

endast om det aktuella landet garanterar en l�mplig skyddsniv�. Skyddsniv�n

skall bed�mas med h�nsyn till de omst�ndigheter som p�verkar �verf�ringen.

S�rskild h�nsyn skall tas till uppgifternas art, �ndam�let med den avsedda

behandlingen,  ursprungslandet och det slutgiltiga mottagarlandet, de r�ttsliga
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regler som g�ller i landet samt de yrkesm�ssiga regler och s�kerhetsf�reskrifter

som f�ljs.

Genom en undantagsbest�mmelse i artikel 77 till�ts �verf�ring �ven till l�nder

som inte garanterar en l�mplig skyddsniv� i vissa situationer.

Undantagsbest�mmelsen liknar den svenska men till�ter dessutom �verf�ring

om det �r n�dv�ndigt med h�nsyn till ett viktigt allm�nt intresse eller om

�verf�ringen sker fr�n ett offentligt register som inr�ttats enligt lag eller fr�n ett

register som �r tillg�ngligt f�r vem som helst som har ett r�ttm�tigt intresse

d�rav  under f�ruts�ttning att de r�ttsliga best�mmelser som reglerar

tillg�ngligheten �r uppfyllda.

Vidare kan regeringen efter h�rande av tillsynsmyndigheten utf�rda tillst�nd att

�verf�ra uppgifter till ett tredje land som inte garanterar en l�mplig skyddsniv�.

Grekland

Enligt artikel 9 i den grekiska personuppgiftslagen vilken antogs i april 1997 f�r

uppgifter som har behandlats eller �r avsedda att behandlas �verf�ras till l�nder

utanf�r EU endast om tillsynsmyndigheten l�mnat tillst�nd till �verf�ringen.

Tillsynsmyndigheten f�r endast l�mna tillst�nd om landet i fr�ga tillhandah�ller

en adekvat skyddsniv�. Tillsynsmyndigheten skall i detta avseende s�rskilt

beakta uppgifternas art, behandlingens �ndam�l och varaktighet, de r�ttsliga

regler som g�ller, till�mpliga bransch�verenskommelser och s�kerhets�tg�rder.

Vidare skall skyddsniv�n i ursprungs-, transit- och mottagarlandet beaktas.

�ven om en adekvat skyddsniv� inte kan garanteras kan tillsynsmyndigheten

�nd� till�ta �verf�ring i vissa undantagsfall. �verf�ring kan bl.a. till�tas om det

�r n�dv�ndigt f�r att bevara ett viktigt allm�nt intresse eller om det sker fr�n ett

offentligt register vars �ndam�l enligt lag �r att f�rse allm�nheten med

information och �r tillg�ngligt f�r allm�nheten eller den som kan visa ett

legitimt behov att f� tillg�ng till uppgifterna.
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Italien

I Italien antogs en ny personuppgiftslag den 31 december 1996. Lagen g�ller

s�v�l elektronisk eller automatisk behandling av personuppgifter som annan

behandling av s�dana uppgifter. Utlands�verf�ring av personuppgifter regleras i

artikel 28.

Inledningsvis s�gs att �verf�ring av personuppgifter som �r f�rem�l f�r

behandling m�ste anm�las i f�rv�g till tillsynsmyndigheten om �verf�ringen

skall ske till ett land utanf�r EU eller om det �r fr�ga om k�nsliga uppgifter eller

uppgifter om lag�vertr�delser. �verf�ringen f�r sedan inte verkst�llas tidigare

�n 15 respektive 20 dagar efter det datum d� anm�lan gjordes

�verf�ring �r enligt artikel 28 f�rbjuden om mottagarlandets eller transitlandets

lagstiftning inte tillf�rs�krar en adekvat skyddsniv�. Om det �r fr�ga om

lag�vertr�delser eller andra k�nsliga uppgifter m�ste skyddsniv�n vara

j�mb�rdig med den som italiensk lagstiftning tillf�rs�krar. Trots detta �r

�verf�ring till�ten genom undantagsbest�mmelser som liknar de svenska.

�verf�ring �r dessutom till�ten om det �r n�dv�ndigt f�r att uppfylla en beg�ran

om tillg�ng till administrativa handlingar eller till information i ett offentligt

register eller liknande som finns tillg�ngligt f�r allm�nheten. �verf�ring f�r

vidare ske efter tillst�nd av tillsynsmyndigheten p� grund av att tillr�ckliga

garantier st�llts f�r den enskildes r�ttigheter.

Artikeln om utlands�verf�ring till�mpas inte p� �verf�ringar som sker inom det

journalistiska omr�det och uteslutande f�r �ndam�l som har samband d�rmed.
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6 �verv�ganden och f�rslag

6.1 Inledning

En naturlig utg�ngspunkt �r att anv�ndningen av modern teknik f�r

informationsspridning och kommunikation inte b�r f� hindras av on�diga regler.

Samtidigt m�ste det finnas regler till skydd mot integritetskr�nkningar vid

behandling av personuppgifter. Vilken skyddsniv� som m�ste finnas i Sverige

f�ljer av det inom EU gemensamt antagna dataskyddsdirektivet. I direktivet

finns bl.a. restriktioner mot �verf�ring av personuppgifter till l�nder utanf�r

gemenskapen.

Den nuvarande Internet-anv�ndningen innefattar att information om enskilda

personer l�ggs ut p� webbplatser och d�rmed g�rs �tkomlig �ver hela v�rlden.

Ofta �r syftet med informationsspridningen inte att informationen skall l�mnas

ut till tredje land utan att den skall n� ut till en mer eller mindre best�md krets av

m�nniskor i Sverige. Den valda tekniken inneb�r dock att det som regel blir

fr�ga om ett utlandsutl�mnande, som faller under restriktionerna enligt

direktivet och personuppgiftslagen om �verf�ring av uppgifter till tredje land.

Det g�ller �ven meddelanden till tredje land som skickas med e-post.

Datalagen fr�n 1973 reglerade personregister som f�rdes med hj�lp av ADB.

Bakgrunden var att den tekniska anv�ndning som d� f�rekom typiskt sett avs�g

stora informationsm�ngder om m�nniskor i framf�r allt av myndigheter ADB-

f�rda register. Den tekniska utvecklingen har d�refter lett fram till persondatorer

varigenom databearbetning blivit var mans syssels�ttning. Detta sammantaget

med n�tverkens utveckling har lett fram till den Internetexplosion som vi nu

upplever d�r var och en kan anv�nda n�tet f�r alla slags �ndam�l.

Datalagens restriktioner mot utl�mnande av uppgifter ur personregister till

utlandet hade framf�r allt till syfte att hindra dataflykt eller med andra ord att

motverka att datalagens regelsystem kringgicks genom att hanteringen f�rlades

utomlands  Personuppgiftslagen tar sikte inte endast p� personregister utan p� all
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slags automatiserad behandling av personuppgifter. EG-direktivets regler mot

�verf�ring av personuppgifter till tredje land f�r d�rmed en vidare inneb�rd.

Personuppgiftslagen �r uppbyggd efter en s.k. hanteringsmodell.  Det �r s�rskilt

tydligt betr�ffande det i 33 ¤ uppst�llda principiella �verf�ringsf�rbudet och de

f�ljande paragraferna med angivna undantag. Allt �r f�rbjudet som inte �r

s�rskilt angivet. F�rbudet �r mera absolut utformat �n direktivets best�mmelser.

Datalagskommitt�n ans�g att �verv�gande sk�l talade f�r att en ny, teknik-

oberoende lagstiftning i dagens situation borde bygga p� hanteringsmodellen.

Samtidigt konstaterade kommitt�n att det f�r n�rvarande synes vara i stort sett

om�jligt att bringa Internet under kontroll och f�rs�ka uppr�tth�lla strikta krav

f�r hur persondata skall f� hanteras p� n�tet Ð att f�rs�ka h�vda att allt �r

f�rbjudet som inte �r till�tet. F�r kommitt�n framstod det som om en str�ng

hanteringsmodell var Ód�md att misslyckas s�tillvida att den inte kommer

att respekteras och d�rmed dra ett l�jets skimmer �ver lagstiftningenÓ

(SOU 1997:39 s.185).

Man skulle eventuellt kunna komma till r�tta med en del av ÓInternet-

problematikenÓ genom att n�got omarbeta personuppgiftslagens f�rbud mot

�verf�ring av personuppgifter till tredje land. Det skulle kunna ske genom att

det absoluta f�rbudet i 33 ¤ ersattes av en mer direktivtrogen best�mmelse som

mer anknyter till risken f�r kr�nkning av den personliga integriteten i samband

med en �verf�ring. Artikel 25.1 i EG-direktivet anger att medlemsstaterna skall

f�reskriva att �verf�ringen av personuppgifter som �r under behandling eller

som �r avsedda att behandlas efter �verf�ring till tredje land endast f�r ske om

ifr�gavarande tredje land Ð utan att detta p�verkar till�mpningen av de nationella

best�mmelser som antagits till f�ljd av de andra best�mmelserna i detta direktiv

Ð s�kerst�ller en adekvat skyddsniv�. Man borde kunna h�vda att s�dana

�verf�ringar av personuppgifter till tredje land som typiskt sett inte medf�r

n�gra risker f�r de registrerade Ð ens om skyddsniv�n �r obefintlig Ð ryms inom

EG-direktivets regel med krav p� adekvat skyddsniv�. Man skulle med ett

s�dant syns�tt kunna �verv�ga att �ndra 33 ¤ PuL till en lydelse mer liknande

direktivets och vissa andra l�nders. Det skulle d� bli en fr�ga f�r r�tts-

till�mpningen att g�ra en n�rmare uttolkning av det till�tna   En s�dan
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omarbetning av lagens best�mmelser ger dock en bristande f�rutsebarhet och

kan inte anses rymmas i Datainspektionens begr�nsade uppdrag.

En annan mer genomgripande l�sning vore att inf�ra en s�rskild reglering f�r

Internet. Datainspektionen har under utredningsuppdraget funderat p� l�sningar

s�som att inf�ra en reglering som till�ter Internetpublicering p� webbplatser

under f�ruts�ttning av att den som l�gger ut information p�  webbplatsen d�r

l�mnar uppgift om vem som �r ansvarig f�r inneh�llet, hur man f�r kontakt med

den ansvarige och hur man g�r till v�ga f�r att f� r�ttelse av uppgifterna. En

s�dan l�sning kan uppfattas som en reglering av yttrandefriheten och ansluter

f�r �vrigt till vad som b�r g�lla internationellt. �ven om det skulle vara en

framkomlig v�g �r det en fr�ga som m�ste anses ligga utanf�r detta

utredningsuppdrag.

Arbetet har i st�llet koncentrerats p� att utifr�n den reglering som ges i

personuppgiftslagen s�ka st�d f�r beh�vliga undantag fr�n f�rbudet i

33 ¤ PuL. Avsikten har varit att hitta en rimlig l�sning som utan tidsutdr�kt

kan beslutas p� en med h�nsyn till fr�gans samh�lleliga vikt l�mplig niv�.

Naturligtvis m�ste man p� sikt s�ka andra mera genomgripande l�sningar.

En av utg�ngspunkterna f�r arbetet har varit att det m�ste anses vara ett viktigt

allm�nt intresse att myndigheter och enskilda kan forts�tta att anv�nda sig av

internationella kommunikationsn�tverk s�som av webbplatser p� Internet f�r att

tillgodose sina respektive intressen av att sprida och h�mta information. Detta

trots att den f�r n�rvarande tillg�ngliga tekniken ocks� har den bieffekten att den

inneb�r att personuppgifter g�rs tillg�ngliga i tredje land.

I 35 ¤ personuppgiftslagen har regeringen bemyndigats att meddela generella

f�reskrifter om undantag fr�n f�rbudet mot �verf�ring av personuppgifter till

tredje land som lagstiftarenÐ mot bakgrund av artikel 25 i EG-direktivet - valt att

st�lla upp i 33 ¤ samma lag. Bemyndigandet kan utnyttjas om det beh�vs med

h�nsyn till ett viktigt allm�nt intresse eller om det finns tillr�ckliga garantier till

skydd f�r de registrerades r�ttigheter. Naturligtvis m�ste intresset av att nyttja

Internet f�r olika �ndam�l v�gas mot den enskildes intresse av personlig
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integritet. Den till�mpning av datalagen som utvecklats i fr�ga om m�jligheterna

att f� h�mta och sprida information till tredje land kan ge v�gledning f�r vad

som ur integritetsskyddssynpunkt skulle kunna anses godtagbart. Naturligtvis

m�ste den reglering som ges i EG-direktivet beaktas.

F�r att kunna bed�ma i vilka fall �verf�ring till tredje land via Internet b�r

kunna g�ras utan samtycke m�ste man f�rst ha klart f�r sig vilka

integritetsrisker som typiskt sett finns. Datainspektionen anser att det finns fyra

risker som m�ste beaktas. Tre av dem skulle g�ra sig g�llande �ven om

utl�mnandet kunde begr�nsas till Sverige och den fj�rde kan uppst� vid

�verf�ring av personuppgifter till tredje land. Riskerna kan anges enligt

f�ljande.

1. Att uppgifter alls g�rs tillg�ngliga via Internet f�r allm�nheten kan uppfattas

som kr�nkande. S� kan vara fallet b�de med h�nsyn till uppgifternas art och

det sammanhang i vilket de f�rekommer.

2. Om uppgifter g�rs tillg�ngliga via Internet kan - med hj�lp av tillg�ngliga

s�kmotorer - sammanst�llningar g�ras om enskilda.

3. Den som f�rekommer i ett �rende hos en myndighet beh�ver n�dv�ndigtvis

inte ha f�rutsatt att personuppgifter i eller i anslutning till �rendet skall g�ras

allm�nt tillg�ngligt via Internet. Det �r inte heller givet att den enskilde skall

beh�va acceptera det.

4. Om personuppgifter g�rs allm�nt tillg�ngliga via Internet finns det risk f�r

att de vidarebehandlas i l�nder som saknar en adekvat skyddsniv�.

Datainspektionen anser ocks� att man b�r h�lla i minnet att huvudregeln �r

samtycke fr�n den enskilde f�r att behandla personuppgifter och att den regeln

mot bakgrund av de risker som finns �r mycket bra. Detta bekr�ftas ocks� av de

erfarenheter som Datainspektionen har utifr�n klagom�l fr�n enskilda som k�nt

sig kr�nkta genom att personuppgifter om dem f�rekommit i olika sammanhang

�ver Internet. I flertalet fall har r�ttelse efter p�pekande fr�n Datainspektionen

kunnat �stadkommas genom att de aktuella personuppgifterna tagits bort fr�n

webbplatsen och den personuppgiftsansvarige forts�ttningsvis inh�mtat

samtycke fr�n de registrerade  Datainspektionen har allts� inte aktivt letat efter
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webbplatser som f�rs i strid med personuppgiftslagens regler utan begr�nsat

ingripandena till mera allvarliga fall av kr�nkning. Endast i n�gra f� fall har det

dock varit fr�ga om s� allvarliga kr�nkningar att Datainspektionen anm�lt saken

till polis och �klagare. Datainspektionen avser �ven att forts�ttningsvis agera p�

s�dant s�tt.

Inspektionens erfarenheter visar att det �r befogat med vissa generella undantag

fr�n principen om samtycke till �verf�ring av personuppgifter till tredje land

genom publicering via Internet.
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6.2 Ett generellt undantag f�r harml�sa uppgifter

Datainspektionens uppdrag avser att utreda det n�rmare behovet av att g�ra

undantag fr�n f�rbudet i 33 ¤ personuppgiftslagen f�r att tillgodose kommuners

intresse av att sprida information. �verv�ganden i denna del redovisas under

avsnitt 6.3. Uppdraget avser ocks� fr�gan om undantag fr�n f�rbudet f�r

�verf�ringar av personuppgifter till tredje land som typiskt sett inte inneb�r

n�gra risker f�r de registrerade eller det annars mot bakgrund av allm�nhetens

intresse att sprida och inh�mta information framst�r som angel�get att undantag

g�rs, s�rskilt i samband med behandling av personuppgifter p� internationella

kommunikationsn�tverk, t.ex. Internet.

Beh�vs det ytterligare undantag fr�n �verf�ringsf�rbudet ?

Enligt Datalagskommitt�n inneb�r begreppet �verf�ring att personuppgifter som

i n�gon mening finns i Sverige eller i n�gon annan medlemsstat l�mnas ut p� ett

s�dant s�tt att uppgifterna efter ett utl�mnande kan s�gas finnas (ocks�) i tredje

land. Att n�gon ges m�jlighet att fr�n tredje land komma �t personuppgifter som

finns i Sverige eller i n�gon annan medlemsstat via telekommunikation eller

datan�tverk �r enligt Datalagskommitt�n f�rmodligen ett exempel p� �verf�ring

av uppgifterna till tredje land (se SOU 1997:39 s. 413).

F�rslag: Det skall utan hinder av f�rbudet i 33 ¤ PuL vara till�tet att f�r

informationsspridning eller kommunikation via Internet eller annat n�t

f�ra �ver personuppgifter till tredje land i l�pande text om texten

framst�llts f�r s�dant �ndam�l och omst�ndigheterna �r s�dana att det �r

uppenbart att det saknas risk f�r kr�nkning av den registrerades

personliga integritet. En best�mmelse h�rom tas in i

personuppgiftsf�rordningen.
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Att personuppgifter l�ggs ut p� en webbplats medf�r att de g�rs �tkomliga fr�n

tredje land. Det inneb�r med det angivna syns�ttet en �verf�ring av

personuppgifter till tredje land som faller under personuppgiftslagens

restriktioner.

Restriktionerna tr�ffar �ven behandling av personuppgifter p� en fysisk persons

personliga hemsida eftersom uppgifterna f�rmedlas inte bara privat till en eller

flera best�mda personer utan till en obest�md krets personer (jfr SOU 1997:39

s. 120 f.).

�ven utan den registrerades samtycke �r det enligt 34 ¤ till�tet att �verf�ra

personuppgifter till tredje land om �verf�ringen �r n�dv�ndig f�r att ett avtal

mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige skall kunna fullg�ras

eller �tg�rder som den registrerade beg�rt skall kunna vidtas innan ett avtal

tr�ffas, ett s�dant avtal mellan den personuppgiftsansvarige och tredje man som

�r i den registrerades intresse skall kunna ing�s eller fullg�ras, r�ttsliga anspr�k

skall kunna fastst�llas, g�ras g�llande eller f�rsvaras, eller vitala intressen skall

kunna skyddas. �ven dessa undantag g�ller naturligtvis endast om behandlingen

av personuppgifterna �r till�ten ocks� enligt �vriga best�mmelser i

personuppgiftslagen.

Undantagen m�jligg�r s�ledes viss �verf�ring av personuppgifter via Internet

men torde inte kunna anv�ndas f�r en allm�n spridning av uppgifter. Inte heller

de undantag som g�ller f�r det grundlagsskyddade omr�det eller det som avser

journalistiskt �ndam�l eller litter�rt eller konstn�rligt skapande torde komma att

kunna tillgodose allm�nhetens intresse av att sprida och inh�mta information.

Om man, vilket i f�rsta hand �r en politisk fr�ga, vill att Internet skall f� vara ett

t�mligen fritt informations- och kommunikationsmedel blir slutsatsen att

ytterligare undantag fr�n �verf�ringsf�rbudet �r n�dv�ndiga.

I debatten har personuppgiftslagen framst�llts som ett hot mot yttrandefriheten.

Det har framf�rts att information motsvarande den i en tidning ocks� b�r kunna

fritt f� publiceras av var och en p� n�tet  Yttrandefriheten i massmedia �r
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omg�rdad av en s�rskild reglering d�r ansvaret l�ggs p� en ansvarig utgivare.

Det sker en f�rhandskontroll av materialet och s�rskilda etiska regler har

utbildats p� omr�det. Denna reglering g�ller inte p� Internet. Att publicera

uppgifter i en tidning kan visserligen innefatta en omfattande spridning. Den

spridning som sker via Internet �r dock mer omfattande. Genom �verf�ring av

personuppgifter till ett land d�r det inte finns ett adekvat skydd f�r behandling

av personuppgifter finns risk f�r ett okontrollerat bruk av uppgifterna i det

mottagande landet. IT-tekniken med automatiserade behandlingar inneb�r

o�ndliga sammanst�llnings- och s�km�jligheter av enskilda personuppgifter.

Kombinationen av s�mre skydd f�r behandlingen av personuppgifter i tredje

land med IT-teknikens m�jligheter g�r att man kan anse att �verf�ring av

personuppgifter p� n�tet medf�r s�rskilda risker f�r den personliga integriteten.

Vad �r harml�s information  ?

En f�rsta fr�ga man kan st�lla sig �r om det finns �verf�ringar av

personuppgifter som typiskt sett inte inneb�r n�gra risker f�r de registrerade.

Ibland talar man om harml�sa uppgifter eller om uppgifter som inte �r

integritetsk�nsliga. Finns det s�dana ? Vissa h�vdar att det inte finns n�gra

harml�sa uppgifter utan att det �r s�ttet p� vilka uppgifterna anv�nds och

sammanhanget som �r avg�rande f�r bed�mningen av om det f�religger en

integritetsrisk. Internet med dess globala spridning av uppgifter inneb�r att man

aldrig med s�kerhet kan veta hur de uppgifter som l�ggs ut �ppet p�  n�tet

kommer att behandlas. �nd� m�ste uppgiftens natur anses ha stor betydelse f�r

om det f�religger risker. En utg�ngspunkt som f�r �vrigt k�nns igen i datalagen

och personuppgiftslagen och de s�rskilda reglerna f�r s.k. k�nsliga uppgifter.

Men �ven om man v�gar p�st� att det finns uppgifter som inte �r

integritetsk�nsliga eller med andra ord uttryckt harml�sa uppgifter �r det en sv�r

uppgift att beskriva dem. Vilka uppgifter saknar typiskt sett ett behov av skydd

och �r s�dana att man inte b�r uppr�tth�lla ett strikt f�rbud f�r tredjelands-

�verf�ring ?
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I f�rarbetena till datalagen (prop. 1973:33 s. 93) uttalades att viss ledning kunde

h�mtas i sekretesslagen n�r det g�llde att bed�ma vilken information som skulle

anses som s�rskilt �mt�lig f�r den enskilde. Som exempel p� utl�mnande av

information som den enskilde m�ste uppleva som ett p�tagligt intr�ng n�mndes

uppgifter om beg�ngna brott, �d�mda och verkst�llda p�f�ljder samt

tv�ngs�tg�rder inom barnav�rd, nykterhetsv�rd eller psykiatrisk v�rd. �ven

uppgifter om sjukdom, l�karbehandling och mottagen socialhj�lp togs upp.

Uppgifter om en persons familjef�rh�llanden eller ekonomiska st�llning kunde

ocks� enligt departementschefen upplevas som mycket �mt�liga. Andra

�mt�liga uppgifter g�llde enskildas �sikter, speciellt i politiska eller religi�sa

fr�gor. �ven v�rdeomd�men som betyg eller liknande kunde h�ra dit. I

f�rarbetena uttalades vidare att ur den enskildes synpunkt �r fr�gan om vem som

f�r tillg�ng till den registrerade informationen ofta av stor betydelse f�r

bed�mningen. Avg�rande �r ocks� hur stor m�ngd information som samlas p�

ett st�lle.

N�r det g�ller fr�gan om vilka f�rh�llanden som generellt sett kan anses utg�ra

intr�ng i annans personliga integritet  h�nvisade Datalagskommitt�n bl.a. till en

av Stig Str�mholm uppr�ttad Ókr�nkningskatalogÓ publicerad i Svensk

Juristtidning (SvJT 1971 s. 698 f.). I Ókr�nkningskatalogenÓ ing�r bl.a.

spridande av f�rtroliga uppgifter, avsl�jande inf�r offentligheten av annans

privata f�rh�llanden och angrepp p� annans heder och �ra. Kommitt�n fann att

framf�r allt dessa f�rfaranden ur katalogen kan avse personuppgifter som

behandlas i IT-milj� (se SOU 1997:39 s. 180).

 Ett s�tt att avgr�nsa harml�sa uppgifter fr�n integritetsk�nsliga skulle kunna

vara att anknyta det till s�dana f�rfaranden ur denna kr�nkningskatalog som

Datalagskommitt�n identifierat. Man skulle d� kunna �verv�ga att med

undantag fr�n f�rbudet i 33 ¤ personuppgiftslagen till�ta �verf�ring av

personuppgifter till tredje land som inte inneb�r spridande av f�rtroliga

uppgifter, avsl�jande inf�r offentligheten av annans privata f�rh�llanden eller

angrepp p� annans heder och �ra. Ett s� vittg�ende undantag torde dock vara

f�renat med risker f�r den enskildes integritet genom att det inte hindrar
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dataflykt och inte tar h�nsyn de s�rskilda risker som �r f�renade med

automatiserad behandling.

Ett annat mer genomgripande s�tt att g�ra en avgr�nsning �r att anknyta till en

lagstiftning som skyddar privatlivets fred. Datalagskommitt�n var inne p�

tanken att en framtida lagstiftning om behandling av personuppgifter utanf�r

den s�rskilda registerlagstiftningens ram borde bygga  p� n�gon form av skydd

f�r privatlivet d�r skyddet riktas mot s�dan anv�ndning av personuppgifter som

skadar enskilda personers privatliv (se SOU 1997:39 s. 187).  Om en s�dan

reglering anf�rde kommitt�n dock att den �r f�renad med uppenbara sv�righeter,

eftersom ÓvanligaÓ m�nniskor har mer fog f�r sina krav p� ett fredat privatliv �n

personer som lever i offentlighetens ljus och att det inte blir l�ttare av att

best�mmelser i �mnet ocks� m�ste tas in i tryckfrihetsf�rordningen och

yttrandefrihetsgrundlagen (se SOU 1997:39 s. 187).

Vad som enligt Datalagskommitt�n skulle kunna �verv�gas �r ett skydd f�r

spridning av sammanst�llning av uppgifter som inf�r offentligheten avsl�jar

enskildas personliga f�rh�llanden. Diskussionsvis skissade kommitt�n p�

f�ljande regel i 4 kap. brottsbalken.

Den som med automatisk databehandling sammanst�ller uppgifter om annans privata
f�rh�llanden och sprider dem d�mes, om det inneb�r ol�genhet f�r den andre att
uppgifterna blir k�nda, f�r olovlig dataspridning till b�ter eller f�ngelse h�gst sex
m�nader. Det sagda skall dock inte g�lla om den som sprider uppgifterna �r skyldig att
uttala sig eller det annars med h�nsyn till ett allm�nt intresse �r f�rsvarligt att
uppgifterna sprids.

Syftet med EG-direktivet kommer till direkt uttryck i artikel 1 i direktivet.

Medlemsstaterna skall i enlighet med direktivet skydda fysiska personers

grundl�ggande fri- och r�ttigheter, s�rskilt r�tten till privatliv, i samband med

behandling av personuppgifter.

F�rslag till en allm�n lagreglering av skydd f�r privatlivets fred framf�rdes

redan av Integritetsskyddskommitt�n i bet�nkandet Privatlivets fred

(SOU 1980:8). I bet�nkandet behandlade kommitt�n de problem som �r

f�renade med det intr�ng i privatlivet som sker genom anv�ndning och spridning
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av integritetskr�nkande material.  Om integritetsintresset anf�rde kommitt�n

(SOU 1980:8 s. 71) bl.a. f�ljande.

Enligt kommitt�ns mening torde grundtanken med personlig integritet kunna
uttryckas s�, att den enskilde kan g�ra anspr�k p� en fredad privat sektor inom
vilken han kan avvisa inblandning fr�n utomst�ende. Integritetsbegreppet kan i
f�revarande sammanhang ses som liktydigt med den enskildes anspr�k att
information om hans privata angel�genheter inte skall vara tillg�nglig f�r eller f�
begagnas av utomst�ende utan hans vilja (jfr SOU 1970:47 s. 58).

Integritetsskyddskommitt�n redovisade olika t�nkbara l�sningar p� hur ett

s�dant skydd f�r den enskilde skulle kunna se ut. Ett av dem innebar att det i

tryckfrihetsf�rordningen och brottsbalken skulle tas in en straffbest�mmelse om

skydd mot kr�nkningar av privatlivets fred. F�rslaget till best�mmelse i

brottsbalken var utformad s� att Óden som om annans privata angel�genheter

l�mnar uppgift som �r �gnad att medf�ra skada eller lidande f�r denneÓ skulle

d�mas till straff om inte g�rningen var straffbelagd som f�rtal eller grovt f�rtal.

Motsvarande straffrihet som vid f�rtal skulle g�lla dvs. till ansvar skulle inte

d�mas om vederb�rande var skyldig att uttala sig eller om det eljest med h�nsyn

till omst�ndigheterna var f�rsvarligt att l�mna uppgift i saken och han visar att

uppgiften var sann eller att han hade sk�lig grund f�r den.

Av intresse f�r bed�mningen av vad som skulle kunna anses som harml�sa

uppgifter kan vara att s�ka skilja ut s�dant som integritetsskyddskommitt�n

avs�g att h�nf�ra till privatlivet och det fredade omr�det f�r detta. Kommitt�n

anv�nde sig av begreppet Óprivata angel�genheterÓf�r att ange det skyddsv�rda

omr�det, ett begrepp som kommitt�n ans�g f�r�nderligt. Som typiska fall p�

privata angel�genheter angav kommitt�n bl.a. sexualliv och sjukdomar.

Gemensamt f�r m�nga av de typiska fallen av privata angel�genheter var enligt

kommitt�n att de skulle kunna bel�ggas med sekretess f�r det fall uppgiften

hade f�rekommit i myndighetshandlingar eller anf�rtrotts n�gon med

tystnadsplikt.  Det fick enligt kommitt�ns mening �verl�tas till r�tts-

till�mpningen att n�rmare ange det skyddade omr�det. Kommitt�n avs�g inte att

det lagreglerade skyddet skulle omfatta mer �n vad pressen enligt sina egna

etiska normer sj�lv vill sl� vakt om. Kommitt�n f�rutsatte ocks� att den praxis

som h�rvidlag utbildats Ð genom fr�mst pressens opinionsn�mnds verksamhet Ð
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skulle vara v�gledande vid till�mpningen av ett lagreglerat privatlivsskydd.

Kommitt�n anf�rde om privatlivet (SOU 1980:8 s. 73 ff.) bl.a. f�ljande.

Med det privata Ð det enskilda, det icke offentliga Ð menar man vanligen det
som inte �r avsett f�r utomst�ende. N�rmast �r det fr�ga om s�dant som i
normalfallet inte heller kan iakttagas av utomst�ende. F�rh�llanden som inte kan
ses, h�ras eller eljest uppfattas av utomst�ende b�r d�rf�r i allm�nhet r�knas till
den privata sektornÉVad som f�rsigg�r inom hemmets v�ggar h�r typiskt sett
till privatlivet. Dit h�r till stor del en persons intimare familjeliv, k�rleks- och
sexualliv eller s�dant som kan h�nf�ras till vad som ibland kallas intimsf�ren.
ÉLikas� �r vad som meddelas i f�rtrolighet inte avsett f�r utomst�endeÉ
Betr�ffande uppgifter om s�dant som bostadsf�rh�llanden, tillg�ng till bil och
b�t m.m. �r det mera tveksamt om det kan h�nf�ras till det str�ngt privata. Det �r
h�r fr�ga om f�rh�llanden som oftast l�tt kan iakttagas av utomst�ende utan
alltf�r ing�ende efterforskningar. Om efterforskning m�ste g�ras f�r att f�
vetskap om f�rh�llandena torde det i allm�nhet tyda p� att uppgiften kan
inordnas inom den privata sf�ren.... En persons syssels�ttning, vanor, hobbies,
egenheter, s�tt att kl� sig, utseende och �lder �r faktorer som under vissa
omst�ndigheter kan anses tillh�ra privatlivet. S� kan dock inte anses vara fallet
n�r personen frivilligt exponerar sina vanor m.m. bland allm�nheten. Det alla
kan iakttaga utan att g�ra speciella anstr�ngningar kan knappast med fog
undandragas offentligheten och i och f�r sig utg�ra skyddsv�rt intresse. En
annan sak �r att uppgifter om ifr�gavarande omst�ndigheter kan spridas p� ett
f�r vederb�rande person kr�nkande s�tt. É

Integritetsskyddskommitt�ns redog�relse f�r privata angel�genheter ger en bild

av sv�righeten att i fr�ga om integritet �stadkomma v�gledande preciseringar av

skyddsobjektet. Datalagsutredningen (SOU 1993:10 s. 161) kom f�r �vrigt fram

till att Óden debatt som varit under de snart tjugo �r som datalagen varit i kraft

och de reformf�rs�k som gjorts ber�ttigar till slutsatsen att begreppet

ÓÓotillb�rligt intr�ng i den personliga integritetenÓÓinte l�ter sig definiera. Det

�r beroende av en v�gning av motst�ende intressen.Ó

Det skulle vara og�rligt att genom en uppr�kning s�ka ange vad som typiskt sett

�r harml�sa uppgifter som skulle kunna f� �verf�ras till tredje land utan hinder

av f�rbudet i 33 ¤ PuL. Den enda m�jliga utg�ngspunkten �r att s�ka avgr�nsa

det till�tna genom en regel av mer generell utformning. Samtidigt m�ste

best�mmelsen vara s� enkel som m�jligt.
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Att till�ta �verf�ring av personuppgifter i l�pande text ?

I enlighet med den praxis som utvecklats kring datalagen har information i

l�pande text ofta fallit utanf�r personregisterbegreppet och d�rmed utanf�r

datalagens reglering. Enskilda har s�ledes utan hinder av datalagen kunnat

sprida nyhetsbrev och annan information i l�pande text som faller utanf�r

personregisterbegreppet �ver Internet. Vad som d�rigenom varit till�tet kan ofta

vara att h�nf�ra till s�dant som typiskt sett �r harml�st s�som sedvanlig korrekt

information p� hemsidor d�r den ansvarige informerar om sig sj�lv, sin egen

verksamhet eller informerar alternativt debatterar n�gon f�r honom eller henne

intressant eller angel�gen fr�ga. Det g�ller �ven sedvanlig e-postkommunikation

av korrespondens och meddelanden. Personuppgiftslagen med sitt principiella

�verf�ringsf�rbud till tredje land inneb�r en omv�lvande f�r�ndring genom att

f�rbudet �ven tr�ffar behandling av personuppgifter i l�pande text.

Enskilda har enligt Datainspektionens f�reskrifter (DIFS 1997:7) f�r

personregister p� webbsidor  haft m�jlighet att under vissa f�ruts�ttningar utan

s�rskilt tillst�nd och medgivande fr�n inspektionen f�r informations�ndam�l

inr�tta och f�ra personregister p� webbsidor �ver Internet. Enligt f�reskrifterna

har s�dana register f�tt f�ras utan s�rskilt tillst�nd enligt datalagen, om de

registrerade samtyckt d�rtill och uppgifterna inte varit av s�dan k�nslig art som

angavs s�rskilt i datalagen. Inspektionen har i sina beslut riktade till kommuner

avseende register med n�mnders protokoll angett att s�dana f�r l�mnas ut p�

Internet med den begr�nsningen att utl�mnandet endast f�r avse personuppgifter

som inte omfattas av sekretess och som inte �r otillb�rliga eller k�nsliga fr�n

integritetsskyddssynpunkt. Vad man kan �verv�ga �r att utforma en

motsvarande regel n�r det g�ller allm�nhetens behandling av personuppgifter

�ver Internet, �tminstone s�vitt avser personuppgifter i l�pande text. Mot det

l�mpliga h�ri kan man inv�nda att det kan vara sv�rt f�r enskilda att till�mpa en

s�dan regel. Best�mmelsen kan dock utformas s� att det uppenbart skall saknas

en risk f�r kr�nkning av den registrerades personliga integritet. En s�dan regel

b�r leda till att en personuppgiftsansvarig som �r tveksam till om en viss

�verf�ring av information verkligen �r s�dan att det uppenbart saknas risk f�r
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kr�nkning inte tar med informationen eller inh�mtar den registrerades samtycke

till �verf�ringen.

Vilka f�ruts�ttningar skall i s� fall g�lla f�r �verf�ring av personuppgifter i

l�pande text ? Personuppgiftslagens grundl�ggande krav f�r behandling av

personuppgifter och reglerna om n�r behandling �r till�ten inneb�r redan i sig att

personuppgifter som behandlas �r omg�rdade av olika skyddsregler. H�rtill

kommer de s�rskilda regler som g�ller f�r behandling av k�nsliga uppgifter

m.m. Om man uppst�ller ett krav p� att det skall vara uppenbart att det saknas

risk f�r kr�nkning av den registrerades personliga integritet f�r att man skall f�

f�ra �ver personuppgifter i l�pande text till tredje land kan det s�gas inneb�ra en

ytterligare skyddsregel. H�rut�ver kan man �stadkomma �n mer skydd genom

att n�rmare ange de �ndam�l f�r vilket �verf�ringen av personuppgifter i

l�pande text skall f� ske till tredje land utan hinder av f�rbudet i 33 ¤ PuL. Vad

som angetts ovan talar f�r att man kan h�nf�ra detta under begrepp som

informationsspridning eller kommunikation. Detta utesluter �verf�ringar som

g�rs i syfte att f�rl�gga behandlingen av personuppgifterna utomlands, s.k.

dataflykt.

Slutsatsen blir att man b�r kunna g�ra ett undantag f�r �verf�ring av

personuppgifter i l�pande text till tredje land via Internet eller annat n�t.

Behandlingen av personuppgifterna b�r d� till�tas om �ndam�let �r

informationsspridning eller kommunikation. Personuppgifterna och

omst�ndigheterna i �vrigt m�ste dessutom vara s�dana att det framst�r som

uppenbart att det saknas risk f�r kr�nkning av den registrerades personliga

integritet. Vad som generellt kan till�tas ocks� med ett s�dant krav b�r dock

begr�nsas till att avse personuppgifter i texter som den personuppgiftsansvarige

sj�lv framst�llt eller l�tit annan framst�lla f�r s�dana �ndam�l. Det b�r n�mligen

inte i den aktuella ordningen �ppnas f�r en generell spridning av handlingar i

allm�nhet, t.ex. myndigheters beslut och protokoll med uppgifter om enskilda.

En s�dan m�jlighet till spridning har n�ra samband med en ev. f�r�ndring av

offentlighetsprincipen som f.n. utreds i s�rskild ordning.
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G�r ett s�dant undantag att f�rena med EG-direktivet ?

Datoriserad ord- och textbehandling eller liknande av l�pande text som

inneh�ller personuppgifter omfattas otvivelaktigt av EG-direktivet. N�gon

m�jlighet att generellt undanta s�dan behandling finns inte enligt direktivet. Mot

den bakgrunden inf�rdes inte n�got generellt undantag i PuL. D�remot st�r det,

enligt vad departementschefen anf�rde i propositionen till personuppgiftslag

(prop. 1997/98:44 s. 54), klart att direktivet inte i f�rsta hand tar sikte p� s�dan

behandling. En s�dan tolkning talar f�r att ett begr�nsat undantag f�r �verf�ring

av personuppgifter i l�pande text kan ses som f�renligt med direktivet. Man kan

n�mligen h�vda att kravet enligt artikel 25 p� en adekvat skyddsniv� i tredje

land inte hindrar harml�sa �verf�ringar som inte beh�ver n�got skydd.

6.3 Kommuner

I uppdraget ing�r att utreda det n�rmare behovet av att g�ra undantag fr�n

f�rbudet i 33 ¤ personuppgiftslagen (1998:204) n�r det g�ller �verf�ring av

personuppgifter till tredje land fr�n offentliga register f�r att tillgodose

kommuners intresse av att sprida information.

F�rslag: Kommuner och landsting skall kunna l�gga ut vissa uppr�ttade
och justerade protokoll p� Internet eller annat n�t utan s�rskilda
begr�nsningar
     F�r protokoll som uppr�ttats i annan n�mnd �n kommunstyrelse eller
landstingsstyrelse skall begr�nsningen g�lla att uppgifter som direkt
pekar ut andra enskilda personer �n f�rtroendevalda f�r g�ras
tillg�ngliga p� s�dant s�tt dvs. f�r �verf�ras till tredje land endast om det
�r uppenbart att det saknas risk f�r integritetskr�nkning.
Motsvarande regler som f�r protokoll skall g�lla i fr�ga om kung�relser
om eller kallelser till sammantr�den.
Kommuner och landsting skall f� g�ra s�dana uppgifter i diarier som
avses i 15 kap. 2 ¤ sekretesslagen tillg�ngliga via Internet eller annat n�t,
s�vitt g�ller annat �n personuppgifter som direkt pekar ut enskilda
personer.
Kommuner och landsting skall i �vrigt kunna till�mpa det generella
undantaget f�r �verf�ring av personuppgifter i l�pande text till tredje
land.
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Inspektionen har utifr�n datalagens reglering omfattande erfarenhet av

kommunernas �nskem�l om att f� l�gga ut information med personuppgifter p�

Internet, eftersom det ofta har f�rutsatt medgivande fr�n inspektionen till

�verf�ringar av personuppgifter ur personregister till utlandet. Som framg�tt

under avsnittet 3.1.2 har Datainspektionen p� grundval av datalagen utf�rdat

generella f�reskrifter om protokollsregister (DIFS 1996:3) och d�rigenom vid

till�mpningen av datalagen gjort det m�jligt f�r kommuner och landsting att

med vissa begr�nsningar l�mna ut information med personuppgifter p� Internet

utan s�rskilt tillst�nd i det enskilda fallet. Inspektionen har ocks� genom beslut i

enskilda fall l�mnat kommunala myndigheter tillst�nd och medgivande till att

l�gga ut personuppgifter ur personregister p� n�tet. Inf�r ikrafttr�dandet av

personuppgiftslagen fick inspektionen in ans�kningar h�rom fr�n ett hundratal

kommuner.

Datainspektionen har inom utredningsuppdraget g�tt ut med en f�rfr�gan till

Svenska Kommunf�rbundet och Landstingsf�rbundet om behovet av att g�ra

undantag fr�n �verf�ringsf�rbudet i 33 ¤ PuL. De svar inspektionen f�tt anger

exempel p� vad kommuner och landsting anser b�r f� l�ggas ut p� hemsidor p�

Internet utan den enskildes samtycke och omfattar huvudsakligen f�ljande

information: Kallelser och protokoll fr�n fullm�ktige, styrelser och n�mnder,

beredningsunderlag  i �renden som inte g�ller myndighetsut�vning mot enskild,

f�rteckningar �ver f�rtroendevalda och kommunanst�llda, kurs- och konferens-

information med bl.a. uppgifter om medverkande, kursansvarig och kontakt-

personer, f�rteckningar �ver p�g�ende och avslutade projekt med uppgift om

projektansvarig och �vriga deltagare, uppgifter ur myndighetens diarier med

undantag f�r sekretessbelagda uppgifter, biblioteks kataloger och referenslistor

med bl.a. angivande av upphovsm�n, samtalssidor (chat) d�r politiker kan svara

allm�nheten och d�r allm�nheten kan framf�ra synpunkter, telefonkataloger och

andra typer av f�rteckningar som upptar namn m.m. avseende politiker,

anst�llda och andra personer s�som konsulter samt s�ndlistor och liknande som

kan omfatta �ven privatpersoner som prenumererar p� vissa typer av handlingar

hos myndigheten.
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Kommunala myndigheter �nskar uppenbarligen f� ut informationen i f�rsta hand

till kommuninv�narna. Anv�ndningen av Internet medf�r dock en global

spridning av informationen. �ven om syftet s�ledes ofta inte �r att l�mna ut

uppgifter till tredje land blir utlands�verf�ring en f�ljd av den anv�nda

informationstekniken.

Samtyckesprincipen, dvs. principen att personuppgifter skall f� l�mnas ut f�r

allm�n spridning �ver Internet eller andra n�t endast efter samtycke av den som

uppgifterna avser, �r en god princip som alltj�mt b�r g�lla i h�g utstr�ckning f�r

att uppr�tth�lla ett gott integritetsskydd. Endast n�r ett viktigt allm�nt intresse av

att sprida informationen klart v�ger �ver den enskildes intresse av skydd b�r

s�dan information f� spridas ut globalt utan att den registrerade samtyckt d�rtill.

Datainspektionens generella f�reskrifter enligt datalagen och den praxis som

utvecklats i fr�ga om kommunala myndigheters spridning av information med

personuppgifter �ver �ppna n�t b�r kunna bilda utg�ngspunkt f�r vilka s�rskilda

undantag fr�n f�rbudet i 33 ¤ PuL som kan g�ras f�r kommunala myndigheter.

I huvudsak of�r�ndrat fr�n tidigare praxis b�r g�lla att  kommuner och landsting

utan s�rskild begr�nsning f�r l�mna ut vissa justerade protokoll via Internet. Det

b�r l�mpligen g�lla s�dana protokoll fr�n fullm�ktige eller styrelse som avses i

5 kap. 57 och 61 Ð 62 ¤¤ samt 6 kap. 30 ¤ kommunallagen (1991:900). De

inneh�ller generellt sett inte personuppgifter som medf�r risker vid spridning till

tredje land. I kommun- och landstingsfullm�ktige samt i kommun- och

landstingsstyrelsen f�rekommer ju som regel inte beslut som direkt ber�r

enskilda personer. Personuppgifter f�rekommer genom att ledam�ter och

ers�ttare som har tj�nstgjort skall redovisas i protokollen. Det b�r i enlighet med

tidigare praxis inte hindra att protokollen l�mnas ut i sin helhet.

N�r det g�ller protokoll som uppr�ttas i annan n�mnd f�rekommer uppgifter

som direkt pekar ut andra enskilda personer �n f�rtroendevalda.

Uppgifter om f�rtroendevalda kan typiskt sett inte anses integritetsk�nsliga och

b�r d�rf�r kunna utan hinder av f�rbudet i 33 ¤ PuL f� �verf�ras till tredje land.

N�r det g�ller uppgifter om andra �n f�rtroendevalda �r det d�remot mer ovisst
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om det kan ske utan risk f�r kr�nkningar av den enskildes personliga integritet. I

n�mnder behandlas ofta �renden som avser enskildas privata sf�r och d�r

uppgifterna inte �r avsedda f�r utomst�ende. Sekretessregler kan naturligtvis

hindra att s�dana uppgifter l�mnas ut. Men �ven om sekretess inte g�ller kan ett

allm�nt elektroniskt spridande av uppgifter som direkt pekar ut enskilda s�som

namn, personnummer och adress inneb�ra risk f�r integritetskr�nkningar. Det �r

sv�rt att se n�got b�rande sk�l till att enskilda som av olika anledningar �r

h�nvisade till mellanhavanden med kommunala n�mnder skall beh�va t�la en

generell v�rldsvid spridning av ens s�dana uppgifter. I vart fall rimmar det inte

med direktivets utg�ngspunkter. Uppgifter i n�mndprotokoll som direkt pekar ut

andra enskilda personer �n f�rtroendevalda b�r d�rf�r endast f� �verf�ras om

det �r uppenbart att det saknas risk f�r integritetskr�nkning. Den personuppgifts-

ansvarige har d�rvid att bed�ma om det saknas risk f�r integritetskr�nkning.

Avg�rande f�r den bed�mningen b�r vara uppgifternas art och i vilket

sammanhang de f�rekommer. Om uppgifterna �r s�dana att sekretess g�ller eller

skulle ha g�llt om de f�rekommit i n�gon annan kommunal verksamhet m�ste de

tas bort. Allm�nt b�r det ligga i kommunernas intresse att tillvarata

kommuninv�narnas �nskem�l och inte l�ta en rutinm�ssig anv�ndning av

Internet skapa misstroende.

Kung�relse om eller kallelse till sammantr�de b�r f� g�ras tillg�ngliga under

samma f�ruts�ttningar som g�ller betr�ffande protokoll, dvs. n�r fr�ga �r om

kallelse till annan n�mnd �n kommunstyrelse eller landstingsstyrelse skall alla

uppgifter som direkt pekar ut andra enskilda personer �n f�rtroendevalda tas

bort. I �vrigt skall kung�relse om eller kallelse till sammantr�de kunna l�ggas ut

p� Internet eller annat n�t utan s�rskilda begr�nsningar.

Vissa uppgifter ur kommuners och landstings diarier har sedan tidigare f�tt

l�mnas ut via Internet eller annat �ppet n�t. Det har g�llt s�dana uppgifter som

avses i 15 kap. 2 ¤ sekretesslagen (1980:100), dvs. 1. datum d� handlingen kom

in eller uppr�ttades, 2. diarienummer eller annan beteckning som �satts

handlingen, 3. i f�rekommande fall fr�n vem handlingen har kommit in eller till

vem den har expedierats, 4. i korthet vad handlingen r�r. Det har inte varit

till�tet att l�mna ut andra uppgifter som kan finnas som st�d f�r handl�ggningen
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i myndighetens diarief�ringssystem. Innan uppgifter ur diarier l�mnas ut har

uppgifter som direkt pekar ut andra enskilda personer �n f�rtroendevalda m�st

tas bort. Vad som hittills g�llt i fr�ga om utl�mnande av kommuners och

landstings diarier via Internet och motsvarande b�r i huvudsak f� g�lla �ven

forts�ttningsvis.

Dessa undantag fr�n �verf�ringsf�rbudet  tar sikte p� vad som kan anses vara

f�r kommuner och landsting speciella informationsbehov som motiverar

s�rskilda regler. De inneb�r att en del av den spridning av information som

kommuner och landsting framf�rt �nskem�l om att f� g�ra via hemsidor kan ske

utan samtycke fr�n de registrerade. I �vrigt b�r kommuner och landsting kunna

som andra omfattas av det generella undantag f�r �verf�ring av personuppgifter

i l�pande text som f�resl�s. All den typ av information som kommuner med st�d

av datalagen tidigare kunnat och �ven �verg�ngsvis kommer att kunna sprida via

Internet efter beslut av Datainspektionen i enskilda fall kommer d�rigenom inte

att vara till�ten enligt PuL. Vad som nu f�rel�s utg�r dock fr�n vad som

generellt skulle kunna till�tas ur integritetsskyddssynpunkt utifr�n den reglering

som ges i PuL och EG-direktivet.

�r dessa s�rskilda undantag f�r kommunala myndigheter f�renliga med EG-

direktivet ?

De nu f�reslagna undantagen �r mer l�ngtg�ende �n vad som f�ljer av den

grundlagsreglerade offentlighetsprincipen. Det torde allts� inte vara tillr�ckligt

att h�nvisa till offentlighetsprincipen och det uttryck den f�tt i punkt 72 i

direktivets ingress.

Det f�reslagna undantaget fr�n f�rbudet i 33 ¤ PuL kan anses vara s�dan

informationsspridning fr�n kommuner och landsting som �r motiverad av

ett viktigt allm�nt intresse. Artikel 26 d) i EG-direktivet omfattar undantag

f�r �verf�ringar som �r n�dv�ndiga, eller bindande enligt f�rfattning av sk�l

som r�r viktiga allm�nna intressen. Av punkt 58 i ingressen i EG-direktivet

framg�r att �verf�ringar mellan skattemyndigheter, tullmyndigheter eller
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socialf�rs�kringsmyndigheter vanligtvis omfattas. Artikeln ger visst st�d f�r

f�rslaget. De f�reslagna best�mmelserna i PuF bildar en f�rfattningsreglering

som g�r att man kan h�vda att vad en kommun med st�d av denna l�gger upp p�

en hemsida (webbplats) av uppgifter fr�n protokoll, kallelser, kung�relser och

diarier blir att anse som offentligt register som enligt f�rfattning �r avsett att ge

allm�nheten information. D�rf�r kan man �beropa �ven artikel 26 f) i EG-

direktivet till st�d f�r f�rslagets f�renlighet med direktivet.

Ett syns�tt som �terst�r och som ocks� kan f�rsvara att Sverige l�ter kommuner

sprida informationen �r det som h�vdats i samband med det generella

undantaget enligt avsnitt 6.2 : Uppgifternas art och �vriga omst�ndigheter �r

s�dana att integritetsrisker saknas �ven vid spridning till tredje land, varf�r

n�got f�rbud enligt artikel 25 inte beh�ver f�reskrivas; eller med andra ord att

det inte beh�vs n�got skydd om risker saknas.

6.4 Statliga  myndigheter

�ven statliga myndigheter har behov av att sprida information om sin

verksamhet �ver internationella kommunikationsn�tverk s�som Internet.

Statliga myndigheter har en mycket varierande verksamhet. Best�mmelser om

informationsspridning kan tas in i s�rlagstiftning vid sidan om PuL. Regeringen

kan ocks� i myndighetsinstruktioner best�mma vad som skall f� �verf�ras utan

hinder av f�rbudet i 33 ¤ PuL. I �vrigt b�r statliga myndigheter kunna som

andra omfattas av det generella undantag f�r �verf�ring av personuppgifter i

l�pande text som f�resl�s.

Bed�mning: Statliga myndigheters behov av att sprida information �ver

internationella kommunikationsverk s�som Internet b�r l�mpligen regleras

i registerlagstiftning inom verksamhetsomr�det eller i myndighetens instruktion.

Statliga myndigheter skall i �vrigt kunna till�mpa det generella undantaget f�r

�verf�ring av personuppgifter i l�pande text till tredje land.
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6.5 Andra avvikelser fr�n reglerna i personuppgiftslagen

I uppdraget ing�r ocks� att Datainspektionen skall unders�ka om avvikelser f�r

angivna �ndam�l b�r g�ras fr�n reglerna i personuppgiftslagen i andra

avseenden �n i fr�ga om f�rbudet mot �verf�ring av personuppgifter till tredje

land.

Under avsnittet 3.2 l�mnas  en redog�relse f�r behandling av personuppgifter

�ver internationella kommunikationsn�tverk s�som Internet sett i f�rh�llande till

reglerna i personuppgiftslagen. Enligt Datainspektionens bed�mning finns det

anledning att g�ra undantag fr�n f�rbudet i 21 ¤ PuL f�r att p� s� s�tt g�ra det

m�jligt f�r andra �n myndigheter att �ver Internet behandla enstaka uppgifter

om lag�vertr�delser. N�gra andra avvikelser beh�vs inte.

Enligt f�rslaget om harml�sa uppgifter skall det under vissa f�ruts�ttningar vara

till�tet att utan hinder av �verf�ringsf�rbudet i 33 ¤ PuL behandla person-

uppgifter i l�pande text. N�r det g�ller f�rbudet mot behandling av k�nsliga

uppgifter g�ller enligt 15 ¤ PuL undantag f�r det fall att den uppgiften avser p�

ett tydligt s�tt har offentliggjort uppgifterna. Det inneb�r att det kommer att vara

m�jligt att p� en hemsida etc. skriva om f�rtroendevalda, fackf�reningsledare

m.fl. p� ett s�tt som avsl�jar deras politiska �sikter etc. om de sj�lva har

offentliggjort dessa uppgifter. N�gon motsvarande m�jlighet finns inte enligt

personuppgiftslagen i fr�ga om uppgifter om lag�vertr�delser som innefattar

brott, domar i brottm�l, straffprocessuella tv�ngsmedel eller administrativa

F�rslag: Det skall trots f�rbudet i 21 ¤ PuL  vara till�tet att f�r

informationsspridning eller kommunikation i l�pande text behandla

personuppgifter om lag�vertr�delser som innefattar brott, domar i

brottm�l, straffprocessuella tv�ngsmedel eller administrativa

frihetsber�vanden, om den registrerade har offentliggjort uppgifterna

p� ett tydligt s�tt. En best�mmelse h�rom tas in i

personuppgiftsf�rordningen.
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frihetsber�vanden. Att behandla en uppgift om att n�gon har eller kan ha beg�tt

n�got visst brott utg�r en uppgift om lag�vertr�delse. Inte ens om den uppgiften

avser sj�lv p� ett tydligt sett har offentligjort uppgiften i massmedia �r det enligt

PuL till�tet f�r andra �n myndigheter att behandla en s�dan uppgift. En s�dan

uppgift b�r vara m�jlig att f� behandla om den enskilde sj�lv har offentliggjort

den p� ett tydligt s�tt.

F�rslagets f�renlighet med EG-direktivet framg�r av artikel 8.5.

6.6 Ekonomiska konsekvenser

Datainspektionen kan inte se att f�rslagen har n�gra beaktansv�rda ekonomiska

konsekvenser eftersom de n�ra ansluter till till�mpningen av datalagen. Det

reglerade omr�det och d�rmed �ven byr�kratin minskar om f�rslagen

genomf�rs.
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7 F�rfattningskommentar

8 ¤ Best�mmelsen i f�rsta stycket �r ny. Den inneb�r att det �r till�tet att f�r

informationsspridning eller  kommunikation behandla l�pande text vari ing�r

personuppgifter om s�dana lag�vertr�delser m.m. som avses i 21 ¤

personuppgiftslagen. Best�mmelsen medger endast undantag f�r behandling i

l�pande text av s�dana uppgifter som den registrerade sj�lv p� ett tydligt s�tt har

offentliggjort.  Med l�pande text avses i likhet med i 26 ¤ personuppgiftslagen

(1998:204) information som inte har strukturerats s� att s�kning av

personuppgifter underl�ttas. Syftet med best�mmelsen �r att m�jligg�ra

omn�mnade i l�pande text av en s�dan uppgift som den registrerade sj�lv

offentliggjort. Med informationsspridning avses att den personuppgiftsansvarige

informerar om sin egen verksamhet eller informerar om alternativt debatterar en

n�gon f�r honom eller henne intressant eller angel�gen fr�ga. Med

kommunikation avses t.ex. att skicka meddelande med e-post. Det �r i f�rsta

hand den personuppgiftsansvarige som avg�r om behandlingen �r till�ten.

Andra stycket motsvarar i allt v�sentligt nuvarande lydelse av 8 ¤.

11 ¤ Best�mmelsen �r ny. Den �r endast en upplysningsparagraf.

11 a ¤ Best�mmelsen �r ny.  F�rsta stycket inneb�r att kommuner och landsting

utan hinder av �verf�ringsf�rbudet i 33 ¤ personuppgiftslagen f�r g�ra justerade

protokoll tillg�ngliga via Internet eller n�got annat n�t. Internet har en global

spridning. Men uppgifter kan �ven genom andra n�t f�ras �ver till tredje land i

den mening som avses i 33 ¤ personuppgiftslagen. Att g�ra informationen

tillg�nglig via s�dana n�t skall ocks� kunna omfattas av undantaget. Det �r det

som �syftas med uttrycket n�got annat n�t.  Undantaget �r begr�nsat till s�dana

protokoll som avses i 5 kap. 57 och 61 Ð 62 ¤¤ samt 6 kap. 30 ¤ kommunallagen

(1991:900). Det �r allts� inte till�tet att l�gga ut de handlingar som h�r till ett

visst �rende, t.ex. en ans�kan fr�n en  enskild person. I kommun- och

landstingsfullm�ktige samt i kommun- och landstingsstyrelsen f�rekommer som
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regel inte beslut som direkt avser enskilda personer. Protokoll d�rifr�n f�r d�rf�r

g�ras tillg�ngliga i sin helhet. I andra meningen  klarg�rs att n�r det g�ller

protokoll som uppr�ttas i annan n�mnd s� m�ste uppgifter som direkt pekar ut

andra enskilda personer �n f�rtroendevalda tas bort innan de g�rs tillg�ngliga

om det inte �r uppenbart att det saknas risk f�r integritetskr�nkning. Det �r

fr�mst namn som direkt pekar ut en enskild person men ocks� andra uppgifter,

t.ex. adress kan g�ra det. Den personuppgiftsansvarige bed�mer sj�lv om det

saknas risk f�r integritetskr�nkning. Avg�rande f�r bed�mningen �r

uppgifternas art och i vilket sammanhang de f�rekommer. Om uppgifterna �r

s�dana att sekretess g�ller eller skulle ha g�llt om de f�rekommit i n�gon annan

kommunal verksamhet m�ste de tas bort. I tredje meningen sl�s fast att

kung�relse om eller kallelse till sammantr�de f�r g�ras tillg�ngliga via Internet

eller annat n�t under motsvarande f�ruts�ttningar som g�ller betr�ffande

protokoll.

Andra stycket inneb�r att kommuner och landsting utan hinder av

�verf�ringsf�rbudet i 33 ¤ personuppgiftslagen f�r g�ra vissa uppgifter ur sina

respektive diarier tillg�ngliga via Internet eller annat n�t. Det �r h�r endast fr�ga

om s�dana uppgifter som avses i 15 kap. 2 ¤ sekretesslagen (1980:100), dvs.

1. datum d� handlingen kom in eller uppr�ttades, 2. diarienummer eller annan

beteckning som �satts handlingen, 3. i f�rekommande fall fr�n vem handlingen

har kommit in eller till vem den har expedierats, 4. i korthet vad handlingen r�r.

Det �r inte till�tet att ta med andra uppgifter som kan finnas som st�d f�r

handl�ggningen  i myndighetens diarief�ringssystem. Innan diarier g�rs

tillg�ngliga via Internet eller annat n�t genom vilket uppgifterna blir tillg�ngliga

f�r tredje land m�ste alltid uppgifter som direkt pekar ut enskilda personer tas

bort.

11 b ¤ Best�mmelsen, som �r ny,  inneb�r att det utan hinder av f�rbudet i 33 ¤

personuppgiftslagen, �r till�tet att f�r informationsspridning eller

kommunikation behandla personuppgifter i l�pande text via Internet eller annat

n�t genom vilket uppgifterna blir tillg�ngliga f�r tredje land. I andra ledet

klarg�rs att undantaget endast g�ller s�dan text som framst�llts f�r s�dana
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�ndam�l och endast n�r omst�ndigheterna �r s�dana att det �r uppenbart att det

saknas risk f�r kr�nkning av den registrerades personliga integritet. Med

informationsspridning avses att den personuppgiftsansvarige informerar om sin

egen verksamhet eller informerar om alternativt debatterar en n�gon f�r honom

eller henne intressant eller angel�gen fr�ga. Med kommunikation avses t.ex. att

skicka meddelanden med e-post. Med l�pande text avses i likhet med i 26 ¤

personuppgiftslagen (1998:204) information som inte har strukturerats s� att

s�kning av personuppgifter underl�ttas (jfr prop.1997/98:44 s. 132,

SOU 1997:39 s. 391 och SOU 1996:40 s. 165 f.).Vad som naturligtvis inte

omfattas av undantaget �r text som �r f�rberedd f�r att enkelt kunna omvandlas

till en strukturerad form eller annars anv�nds som om den vore strukturerad.

Detta inneb�r dock inte att varje uppr�kning av personuppgifter �r of�renlig med

begreppet l�pande text. En p�minnelse om att behandlingen som s�dan av de

aktuella personuppgifterna m�ste vara till�ten enligt de grundl�ggande krav som

personuppgiftslagen st�ller upp finns i 11 ¤ personuppgiftsf�rordningen

(1998:1191), se kommentaren till den paragrafen.

--------------------------


