Kurs  i  Juridik
Inbjudan till praktisk fokusdag om dataskyddsprinciper,
lagliga grunder och rättigheter för de registrerade inkl.
informationshantering
Nu har EU:s dataskyddsförordning, GDPR, med sin kompletteringslagstiftning tillämpats i över
sju månader. Vad har hänt när det gäller tillämpning och rättspraxis? Vad ska man vara
observant på? Vad händer framöver och vad händer på kursens område – har det kommit fler
bestämmelser eller riktlinjer av betydelse?
Vilka dataskyddsprinciper ska man tillämpa och hur ska den personuppgiftsansvarige ”visa”
att dessa följs? Hur viktigt är det med den lagliga grunden och vilka konsekvenser har de olika
grunderna – särskilt med tanke på de registrerades olika rättigheter? Hur får man en ordentlig
överblick av de registrerades rättigheter?
Vilka bestämmelser omfattas av de kännbara sanktionsavgifterna om regelverket inte följs?
Var finns de största problemen med t.ex. lagliga grunder?
Denna kursdag fokuserar på de allmänna dataskyddsprinciperna, de lagliga grunderna för att få
behandla personuppgifter och på de registrerades olika rättigheter allt från information till
dataportabilitet. Vilka delar av GDPR på berörda områden ska tillämpas och när ska man egentligen in
i svenska kompletteringslagstiftningen? Finns det bestämmelser i dessa som påverkar de berörda
områdena? Dataskyddslagen tar bl.a. upp viktiga undantag i sammanhanget.

Tider – heldagar
Stockholm
Tisdagen den 5 mars 2019 kl. 9.15–16.45 Citykonferensen, Malmskillnadsg. 46
Reducerat pris – early bird – för anmälningar senast fredagen den 1 februari, se i det följande.
Torsdagen den 9 maj 2019 kl. 9.15–16.45 Citykonferensen, Malmskillnadsg. 46
Reducerat pris – early bird – för anmälningar senast fredagen den 5 april, se i det följande.

Kursinnehåll & kurs- och arbetsmaterial
Vid seminariet kommer kursledarna att berätta om de viktigaste bestämmelserna i GDPR som har
betydelse vid denna fokusdag. Även rättelser av GDPR och ändringar av dataskyddslagen m.m.
förmedlas. Under kursen diskuteras också vad som har hänt sedan den 25 maj 2018 och vad som
händer framöver.
För att kunna ge en samlad, systematisk och sammanfattande bild av vad GDPR kräver har vi bl.a.
delat in det viktigaste i olika moduler (PPT-bilder) med tydliga hänvisningar till GDPR och
dataskyddslagen eller vilket rättsfall eller beslut som är aktuellt.
Även en omfattande specialkonstruerad tabell om lagliga grunder i A3-format på 9 sidor med bl.a.
alla lagliga grunder kommenterade i 17 olika rader behandlas bl.a. med konsekvenser för de
registrerades rättigheter. Se nästa sida.
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v den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer
95/46/EG

Lagliga grunder
– med konsekvenser

Tillämpning

1. Alla sex grundläggande dataskyddsprinciperna ska tillämpas.

1 (9)

2. Dessutom är behandlingen endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt (art. 6.1), dvs. B–H nedan.
För att behandling ska vara laglig bör personuppgifterna behandlas efter samtycke från den berörda registrerade eller på någon annan legitim grund som fastställts i lag,
antingen i GDPR eller i annan unionsrätt/MS:s nationella rätt enl. GDPR, vilket inbegriper att de rättsliga skyldigheter som åligger PuA måste fullgöras eller att
ett avtal i vilket den registrerade är part måste genomföras eller att åtgärder på begäran av den registrerade måste vidtas innan avtalet ingås (skäl 40).

Lagliga grunder
– med konsekvenser

Till Tina
De sju lagliga grunderna B–H är uttömmande.
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av personuppgifter, även sådan ostruk-

3. I den mån som s.k. känsliga personuppgifter, särskilda kategorier enl. art. 9 är inblandade behövs även ett stöd för att häva spärren för förbudet att behandla sådana personuppgifter.

Uttrycket t.ex. 1:2 avser första kapitlet och andra paragrafen i förslaget till nya dataskyddslagen, prop. 2017/18:105.

Tillämpning
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behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser eller därmed sammanhängande
säkerhetsåtgärder krävs också särskilda rättsliga
1. Alla sex grundläggande dataskyddsprinciperna ska tillämpas.
gäller dock inte myndigheter.
2. Dessutom är behandlingen endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt (art. 6.1), dvs. B–H nedan.
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antingen i GDPR eller i annan unionsrätt/MS:s nationella rätt enl. GDPR, vilket inbegriper att de rättsliga skyldigheter som åligger PuA måste fullgöras eller att
ska överföras utanför EU kan detta endast ske om något av de olika villkoren i GDPR är uppfyllda eller att det finns
ett EES-beslut.
ett avtal i vilket den registrerade är part måste genomföras eller att åtgärder på begäran av den registrerade måste vidtas innan avtalet ingås (skäl 40).

enl. = enligt, gm = genom, st. = stycke, m. = mening
/ = eller
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Detta gäller både överföring och vidareöverföring.

SKYDDA
Var E.
medveten
om!

F. ALLMÄNT INTRESSE
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De sju lagliga grunderna B–H är uttömmande.

Om ingen av de lagliga grunderna är tillämplig är behandlingen inte laglig och får därmed inte utföras. Detta gäller all behandling av personuppgifter, även sådan os

G. MYNDIGHETSUTÖVNING
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3. I den mån som s.k. känsliga personuppgifter, särskilda kategorier enl. art. 9 är inblandade behövs även ett stöd för att häva spärren för förbudet att behandla sådana personupp

Behandlingen är nödvändig som ett led i 4.
PuA:s myndighetsutövning* (art. 6.1 e).
processing is necessary in the exercise of
official authority* vested in the controller;
D. AVTAL

Den registrerade har lämnat sitt sam-

I den mån som behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder krävs också särskild
till att
dennes
personuppgifter
stöd.tycke*
Detta gäller
dock
inte myndigheter.

för ett/flera
specifika ändamål
5. I denbehandlas
mån som behandling
av personuppgifter
avser personnummer, dvs. 10 siffror eller samordningsnummer måste kraven i 3:10 uppfyllas som i sin tur baseras på art. 87
6.1 a). ska överföras utanför EU kan detta endast ske om något av de olika villkoren i GDPR är uppfyllda eller att det finns ett EES-beslut.
6. Om(art.
personuppgifter
Detta
gäller både
överföring
och vidareöverföring.
the data
subject
has given
consent* to the

data for
E. SKYDDAprocessing of his or her personal
F. ALLMÄNT
INTRESSE
one/more specific purposes;

Behandlingen är nödvändig för att utföra
Övergångsbestämmelse
en uppgift av allmänt intresse*
Behandlingen
är nödvändig för att
(art. 6.1 e).
skydda intressen
är av grundläg-grundar sig
Omsom
behandlingen
på
gande betydelse* för den registrerade
processing is necessary for the perforsamtycke
enl.
1995
års
direktiv,
är det inte
(art. 6.1 d).
mance of a task carried out in the public
EU-domstolen
harfor
uttalat
att en myndigprocessing is necessary
the perfornödvändigt
att den
registrerade
på nytt
interest*
vested in the controller;
mance
of
a
contract*
to
which
the
data
processing
is
necessary
in
order
to
protect
hets förande av ett centralt register över
ger sitt
samtycke
för att PuA ska kunna
subject is party.
the vital interests*
of the
data subject;

1. Den registrerade är part

1. Skydda intressen för den registrerade

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal* i vilket den registrerade är
part (art. 6.1 b).

uppgifter som redan fanns i regionala
fortsätta
behandlingen
i fråga efter
Skydda intressen
för enmed
annan
fysisk
2. Innan
avtal
register
är ingås
nödvändigt om det bidrar2.till
det att GDPR börjar tillämpas – om det
person
Behandlingen
är nödvändig
för att vidta
att
effektivisera
tillämpningen
av relevanta
sätt
på vilket för
samtycket
gavsEU-domstolen
överens- har uttalat att en myndigBehandlingen
är nödvändig
att
åtgärder
på begäran avHuber
den registrerade
best.
(C-524/06,
mot Tyskland).
skydda intressen
som är med
av grundlägganstämmer
villkoren i GDPR
innan ett sådant avtal ingås* (art. 6.1 b).
processing is necessary in order to take
steps at the request of the data subject
prior to entering into a contract*;

hets förande av ett centralt register över
de betydelse för en annan fysisk person*
uppgifter som redan fanns i regionala
(skäl 171 3 m.).
(art. 6.1 d).
register är nödvändigt om det bidrar till
Samtycke
av
den
registrerade:
varje
slag avtillämpningen av relevanta
processing is necessary in order to protect
att
effektivisera
the vital interests
of another B.
natural
(C-524/06, Huber mot Tyskland).
A. frivillig,*
specifik,* C.best.
informerad*
person*;

G. MYNDIGHETSUTÖVNING
Behandlingen är nödvändig som ett led i
PuA:s myndighetsutövning* (art. 6.1 e).
processing is necessary in the exercise of
official authority* vested in the controller;

som rör honom/henne (art. 4.11).

A. Källan till personuppgifterna är
den registrerade själv

13. Lagring

Den period under vilken personuppgifterna kommer att
lagras eller – om detta inte är möjligt – de kriterier som
används för att fastställa denna period (art. 13.2 a).

14.
Information om olika
rättigheter
15.
Laglig grund:
om samtycke används
Spärren ”uttryckligt
samtycke” om särskilda
Blad 5 används
kategorier
16. Information om
tillsynsmyndigheten
UNDANTAG I GDPR
17.
1. När ska informationen inte
lämnas till den registrerade?
Den registrerade förfogar
redan över informationen.
2.
När ska informationen inte
18.
lämnas till den registrerade?
Används automatiserat
beslutsfattande?
Omöjligt eller oproportionell
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Om
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alternativt
omöjligt eller avsevärt
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sekretessförpliktelse i vissa
sammanhang
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Samtycke bör lämnas gm en entydig

Blad 3

B. Källan till personuppgifterna ärbekräftande handling som
C. innebär
Rätt till
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ett
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på
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samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av
samtycke,
utanges
attfördetta
påverkar lagligheten
måste denna vara tydlig och koncis och
avsedda behandlingen av sina personsyften. Om den registrerade ska lämna sitt
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uppgifter inteärlämnas
(art. 13.2 själv.
e).
personuppgifterna
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tillhandahållandet av sådan information visar sig vara
Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet Förekomsten
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1. omöjligt/skulle
medföra enbeslutsfattande,
oproportionellinbegripet Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet
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profilering
enl. art.
22.1för
ochbehandling
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fördet
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Övergångsbestämmelse
EU-domstolen har uttalat att en myndighets förande av ett centralt register över
uppgifter som redan fanns i regionala
register är nödvändigt om det bidrar till
att effektivisera tillämpningen av relevanta
best. (C-524/06, Huber mot Tyskland).
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GDPR
Tredje part: en fysisk/juridisk person,
offentlig myndighet, institution eller
organ som inte är den registrerade, PuA,
PuB eller de personer som under PuA:s/
PuB:s direkta ansvar är behöriga att
behandla personuppgifterna (art. 4.10).

H. SAMTYCKE

unionsrätten/i en medlemsstats nationella rätt som
PuA/PuB omfattas av införa en lagstiftningsåtgärd som
begränsar tillämpningsområdet för de skyldigheter och
rättigheter som bl.a. föreskrivs i art. 12 och 13 samt art.
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skyldigheter
somsin
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art. 12 och 15

(art. 23.1).
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Punkter ur programmet bl.a.
I samtliga punkter ingår även hur den svenska dataskyddslagen kompletterar GDPR:s bestämmelser
på berörda områden – om det finns sådana.

•
•
•
•

Vilka grundläggande dataskyddsprinciper ska gälla?

•

Hur har kraven tolkats av Högsta förvaltningsdomstolen på att personuppgifterna ska vara riktiga
(dataskyddsprincip) och vad gäller för rättelser (dataskyddsprincip)?

•
•

Vad innebär laglig behandling av personuppgifter och hur viktigt är detta?

•
•

Villkor för samtycke och var finns problemen med samtycke?

•
•
•
•
•
•
•

Vilka samband finns det mellan de lagliga grunderna och de registrerades rättigheter?

•
•
•
•
•
•

Vad innebär dataportabilitet?

Vem är ansvarig och hur kan man visa att man följer dataskyddsprinciperna?
Varför är det så viktigt med finalitetsprincipen?
Vad är skillnaderna mellan grundläggande dataskyddsprinciper och lagliga grunder och hur kommer
undantagen för s.k. särskilda kategorier eller känsliga personuppgifter in i bilden?

De lagliga grunderna, utom samtycke, innehåller ett nödvändighetsrekvisit – hur har EU-domstolen
tolkat detta när det gäller det upphörda 1995 års dataskyddsdirektiv?
Rättsfall om den lagliga grunden intresseavvägning i EU-domstolen och i Högsta
förvaltningsdomstolen?
Fördelar och nackdelar med olika lagliga grunder
Kan man ha flera olika lagliga grunder för en personuppgiftsbehandling?
Vilka undantag finns det för att behandla känsliga personuppgifter?
Vad ska det informeras om, i vilka situationer och när och vilka undantag finns?
Vilka rättigheter har de registrerade och vilka förutsättningar finns för att behöva uppfylla dem?
Har en registrerad rätt enligt EU-domstolen att ta del av den handling där personuppgifterna
förekommer i samband med registerutdrag?
Är det rätt till radering eller rätt till prövning av radering inkl. rättsfall om detta?
Datainspektions befogenheter i samband med de registrerades rättigheter
Hur kan man hantera e-post och hemsidor?
Vad kan ett policy-dokument innehålla?
Vad finns det för vägledningar till GDPR på dessa områden och vad kan man tänka på när
det gäller dessa?

För vilka gäller kursen & intyg
Kursen är för dataskyddsombud, för er som behöver eller kommer att behöva känna till regelverken
angående behandling av personuppgifter på de berörda områdena. Den är även för jurister vid statliga
myndigheter, kommunjurister, biträdande jurister, advokater, bolagsjurister, medlemmar i
ledningsgruppen i företag och övriga intresserade som berörs av kursinnehållet. Kursen är även för
organisationer som t.ex. fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Kursen ger 6,5 timmar till
Advokatsamfundets årliga utbildningskrav om 18 timmar. Intyg delas ut till kursdeltagare efter
genomförd utbildning.

Kursledare
Karl-Fredrik Björklund, advokat och delägare på Advokatfirman Carler och dataskyddsexpert med
erfarenhet av att arbeta som dataskyddsombud enligt GDPR för både myndigheter och företag
(arbetade även innan den 25 maj 2018 som personuppgiftsombud i 15 år), konsult för företag,
myndigheter och organisationer samt att föreläsa rörande dataskyddsfrågor, personuppgiftslagen,
EU:s dataskyddsförordning och andra registerförfattningar. Karl-Fredrik har deltagit löpande som
kursledare vid Datainspektionens utbildningar rörande personuppgiftslagen för personuppgiftsombud.
Karl-Fredrik är även vice ordförande i föreningen Forum för Dataskydd, som jobbar ideellt med
kompetensutveckling av dataskyddsombud.
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Christina Hansson, arbetar med juridik i sitt eget företag Livstråden Utbildningskonsult där hon är
verksam bl.a. som föreläsare inom olika EU-rättsliga sakområden bl.a. EU:s dataskyddsförordning,
producent av juridiska kurs- och arbetsmaterial m.m. för advokatbyråer, patentbyråer och företag m.fl.
Hon arbetar även med Sveriges Rikes Lag (lagboken) när det gäller EU-rättslig lagstiftning. Christina
har över 20 års erfarenhet av att förmedla EU-rätt och dess påverkan på svensk rätt och är bl.a. väl
insatt i både svensk och EU-rättslig lagstiftningsprocess och rättstillämpning.

Tider – heldag
9.00–9.15 Registrering samt kaffe/te och smörgås
9.15 Kursstart
12.00–13.00 Lunch
13.00–14.30 Fortsättning
14.30–14.50 Kaffe/te och fika
14.50–16.45 Fortsättning
16.45 Kursdagen avslutas

Avgift
Avgiften är 7 800 kr (exkl. moms) inkluderande en pärm med omfattande dokumentation och
lathundar, förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch. Reducerad kursavgift, s.k. early bird, 6 900:–
vid anmälan som har mottagits före ett visst datum (för datum se sidan 1).
Vid anmälan för samma person till mer än en kurs lämnas 15 % rabatt på kurs nr 2, nr 3 osv. i
förhållande till datumordning när kurserna körs. Detta gäller alla kurser, även halvdagskurser. Dessa
två rabatter (early bird och anmälan till två eller flera kurser) går att kombinera. Faktura på
kursavgiften kommer att erhållas i samband med anmälan.
Vid tre deltagare eller fler från samma företag eller organisation vid samma kurstillfälle kontakta oss
via mail nedan för en rabatterad avgift.

Anmälan
Du anmäler dig vänligen snarast, allt för att underlätta vår planering av bl.a. dokumentationen.
Anmäl dig genom att fylla i och skicka in formuläret på vår hemsida www.kursijuridik.se.
Kurs i Juridik används som varumärke men det är Advokatfirman Carler, org. nr. 556641-0212, som
arrangerar dessa kurser. Anmälan är bindande men du får gärna skicka annan person i ditt ställe – om
du skulle få förhinder. Meddela vem som i så fall kommer att gå i stället bl.a. med tanke på kursintyg.
Du får en bekräftelse via e-post efter att du har anmält dig. Observera att anmälan ska vara personlig.
Vi kan inte ta emot reserveringar av platser. Efteranmälan kan ske i mån av plats.

Kontakt
Vid frågor om kurserna såsom anmälningar, innehåll, material, internkurser etc., kontakta Karl-Fredrik
Björklund, 070-668 47 40, e-post: kfb@carler.se eller Christina Hansson 070-530 40 64,
e-post: tina@livstraden.se.

Varmt välkommen!
Kurs i Juridik. Kungsgatan 30, 2 tr. Stockholm. Tel 08-522 532 00

