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Ny personuppgiftslag ersätter datalagen
Riksdagen har i vår fattat beslut om en ny personuppgiftslag (1998:204; PUL)
som skall ersätta datalagen (1973:289; DL). Den nya lagen träder ikraft den
24 oktober 1998. Datalagen kommer att fortsätta gälla under en övergångsperiod fram till den 30 september 2001 för sådan behandling av personuppgifter som påbörjats före ikraftträdandet eller behandling av personuppgifter som sker för ett visst ändamål om behandling för det ändamålet påbörjats före lagens ikraftträdande. Regeringen har under hösten fattat beslut
om en personuppgiftsförordning (1998:1191; PUF) och en förordning med en
ny instruktion för Datainspektionen (1998:1192) som är tillsynsmyndighet
enligt PUL. Förordningarna träder ikraft samtidigt med lagen.
Personuppgiftslagen innebär ett genomförande av Europaparlamentets och
rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet
av sådana uppgifter. Lagen följer i huvudsak EG-direktivets text och disposition. Cirkuläret tar upp de viktigaste förändringarna som den nya lagen
innebär.
Lagen kommer att innebära flera stora förändringar för alla som behandlar
personuppgifter. De viktigaste nyheterna i lagen är följande.
•

Lagen omfattar all automatiserad behandling av personuppgifter oavsett
om uppgifterna finns i ett register eller ej.

•

Lagen omfattar även manuell behandling av personuppgifter men bara
om dessa finns i ett register.
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•

Datalagens system med licensanmälan och tillståndstvång försvinner.
Istället införs en anmälningsskyldighet för automatiserade behandlingar
av personuppgifter.

•

Varje personuppgiftsansvarig åläggs att självmant informera de registrerade om bl.a. ändamålen med behandlingen av personuppgifter.

•

En personuppgiftsansvarig får utse ett personuppgiftsombud som självständigt skall kontrollera den personuppgiftsansvariges behandling av
personuppgifter.

•

Utlämnande av personuppgifter till land som befinner sig utanför
EU-EES-området får i princip ej ske. Regeringen eller Datainspektionen
har vissa möjligheter att meddela föreskrifter om att uppgifter ändå skall
få lämnas ut till ett sådant land.

Med cirkuläret bifogas en promemoria där den nya lagen redovisas mer
detaljerat. Det kan vara lämpligt att sprida promemorian till samtliga
förvaltningschefer i kommunen.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras i första hand av förbundsjuristen Staffan Wikell tfn 08 – 772 44 36, e-post staffan.wikell@svekom.se,
och i andra hand av övriga förbundsjurister på kommunalrättssektionen.
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