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Är informationsfriheten hotad av
GDPR?
Informationsfrihet enligt RF
•”frihet att inhämta och ta emot
upplysningar samt att i övrigt ta del av
andras yttranden”
•Tryckfrihet/pressfrihet
•Forskningens frihet
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GDPR:
Grundläggande regler för behandling
• Principer för behandling av
personuppgifter
– laglighet, korrekthet och öppenhet,
ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering,
korrekthet, lagringsminimering, integritet och
konfidentialitet, ansvarsskyldighet

• Grund för laglig behandling
– Samtycke, avtal, rättslig förpliktelse, intresse
av grundläggande betydelse för enskild,
allmänintresse, intresseavvägning mot
berättigat intresse hos tredje

GDPR
Enskildas rättigheter
• Registrerades rättigheter
– få tillgång till sina personuppgifter, få
felaktiga personuppgifter rättade, få sina
personuppgifter raderade, invända mot att
personuppgifterna används för
direktmarknadsföring, invända mot att
personuppgifterna används för automatiserat
beslutsfattande och profilering,
dataportabilitet

• Rätt till effektivt rättsmedel och
skadestånd
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GDPR
Administrativ tillsyn och kontroll
• Förstärkta regler om institutionell
självständighet och ny EU-myndighet
• Mekanismen för enhetlighet i
gränsöverskridande inom EU/särskilt viktiga
frågor
• Administrativa sanktionsavgifter på upp till
20 000 000 Euro eller 4 % av organisationens
omsättning

GDPR
Extra-territoriellt tillämpningsområde
Artikel 3.2
EU-personuppgifter som behandlas utanför
unionen, om behandlingen har anknytning
till
– Utbjudande av varor och tjänster till
registrerade i EU
– Övervakning av beteende så länge
beteendet sker inom unionen
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GDPR
Villkor för överföringar utanför EU
• Beslut om adekvat skyddsnivå (art 45)
• Tillräckliga skyddsåtgärder (art 46)
– exv standardavtal, bindande
företagsbestämmelser,
– ”på villkor att lagstadgade rättigheter för
registrerade och effektiva rättsmedel för
registrerade finns tillgängliga”

• Snävt definierade undantag (art 49)
– exv samtycke där den enskilde avsäger sig
sina rättigheter

Andras ansvar att upprätthålla
EU:s dataskydd
• C‑131/12 Google Spain
– Google skyldig att upprätthålla rätten att bli
bortglömd vid behandling av personuppgifter
i sina sökmotorer
– Inte tidskrift

• C-362/14 Safe Harbor
– Beslut om adekvat skyddsnivå med USA
underkändes
– Nu ersatt av EU/US Privacy Shield
– Avancerad administrativ konstruktion för
kontroll av EU data i USA
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GDPR och resten av världen
MP Jan Philip Albrecht, European Data
Protection Law Review
Volume 2, Issue 3
“It is paramount to understand how the
GDPR will change not only the European
data protection laws but nothing less than
the whole world as we know it.”

Informationsfriheten hotad?
B3Africa – ett Horizon 2020-projekt
Målet att underlätta biomedicinsk forskning
mellan EU och Afrika
- Skapa eB3Kit: en informatikinfrastruktur
för hantering, bearbetning och delning av
data som fungerar vid begränsad tillgång
till internet
- utveckla ett etiskt och juridiskt ramverk
för användarna av eB3Kit
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