GDPR ‐ De registrerades rättigheter
De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt
dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få infor‐
mation om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna upp‐
gifter. Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller
blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter. De registrerades rättigheter har utökats,
förstärkts och specificerats i dataskyddsförordningen jämfört med den nuvarande person‐
uppgiftslagen. Mer information om rättigheterna finns här nedan.
Rätt till information
Den registrerade har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behand‐
las. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige
både när uppgifterna samlas in och när den registrerade annars begär det. Därutöver finns
det vissa tillfällen när särskild information ska ges till den registrerade, till exempel om det
inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos den personupp‐
giftsansvarige och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.
Informationen ska tillhandahållas den registrerade kostnadsfritt i en lättillgänglig, skriftlig
form (vilket kan vara i elektronisk form) och med ett tydligt och enkelt språk. I dataskydds‐
förordningen anges utförligt vilken information som ska ges. Bland annat ska information
lämnas om kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige, den rättsliga grunden för
behandlingen och ändamålet med behandlingen.
Rätt till rättelse
Varje person har rätt att vända sig till ett företag eller myndighet som behandlar personupp‐
gifter och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att den enskilde har rätt att
komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till
ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.
Rätt till radering
Varje person har rätt att vända sig till ett företag eller en myndighet som behandlar person‐
uppgifter och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Uppgifterna måste
raderas i följande fall:
 Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar
samtycket
 Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den enskilde motsätter sig att
uppgifterna behandlas
Om uppgifter raderas på den enskildes begäran måste företaget eller myndigheten också in‐
formera dem som de har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det
skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. Den enskilde har också rätt
att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

Rätt till begränsning av behandling
Enskilda har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med
begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas
för vissa avgränsade syften.
Dataportabilitet
Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina
personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst (rätten till data‐
portabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan
överflyttning av personuppgifter.
Rätt att göra invändningar
En enskild har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av
hans eller hennes personuppgifter.
Om den enskilde invänder mot behandlingen i sådana fall får den personuppgiftsansvarige
endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berätti‐
gade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen,
rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar
av rättsliga anspråk.
Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
Den enskilde har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av
automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för
den enskilde eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne.
Den personuppgiftsansvarige måste informera de registrerade om att automatiserat besluts‐
fattande används enligt den generella informationsskyldigheten i förordningen.
Profilering innebär varje form av automatisk behandling av personuppgifter då uppgifterna
används för att bedöma vissa personliga egenskaper, i synnerhet för att analysera eller
förutsäga personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga
preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.
Klagomål hantering
Den registrerade kan skicka in tips och klagomål till Datainspektionen om denne anser att
någon bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandling. När dataskyddsförordningen
börjar gälla den 25 maj kommer det att finnas en e‐tjänst för det här på Datainspektionens
webbplats.
Skadestånd
En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har be‐
handlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de
personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.

