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Dataskyddsför-
ordningen och 
dina rättigheter
Skydd av 
personuppgifter,  
en grundläggande 
rättighet 
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En ny nivå av samarbete mellan 
de europeiska 
tillsynsmyndigheterna  
Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) är ett nytt 
oberoende EU-organ som sammanför alla 
tillsynsmyndigheter inom EES, liksom Europeiska 
datatillsynsmannen. EDPB bidrar till en enhetlig 
tillämpning av dataskyddsförordningen (GDPR) genom att

• ge allmänna råd,

• främja samarbete och informationsutbyte mellan 
tillsynsmyndigheterna,

• se till att tillsynsmyndigheterna tillämpar 
bestämmelserna på ett enhetligt sätt,

• vägleda Europeiska kommissionen i frågor  
som rör dataskydd.

Starkare skydd för dina 
rättigheter
Det är tillsynsmyndigheterna som ansvarar för tillsyn av 
att reglerna följs och deras befogenheter utökades 
kraftigt i samband med att dataskyddsförordningen 
(GDPR) började tillämpas. De har nu möjlighet att utfärda 
administrativa sanktionsavgifter på upp till  
10 eller 20 miljoner euro, eller på 2–4 % av en 
verksamhets omsättning, beroende på hur allvarlig 
överträdelsen är.

Misstänker du att dina rättigheter har åsidosatts?
Du kan kontakta den verksamhet som har dina 
personuppgifter, den nationella tillsynsmyndigheten eller 
vända dig till en nationell domstol. Tillsynsmyndigheten 
kan göra utredningar och vid behov besluta om påföljder. 
Du hittar kontaktuppgifter till alla tillsynsmyndigheter  
på EDPB:s webbplats.

Misstänker du att dina personuppgifter har förlorats  
eller stulits?
Genom dataskyddsförordningen (GDPR) har tydliga 
förfaranden införts i det fall det inträffar en 
säkerhetsincident som rör personuppgifter.  
Om en sådan personuppgiftsincident utgör en risk måste 
de verksamheter som behandlar dina uppgifter i vissa fall 
informera behörig dataskyddsmyndighet inom 72 timmar 
eller utan onödigt ytterligare dröjsmål. Om incidenten 
innebär en stor risk för dig måste du också  
informeras personligen.



allmänintresset ha företräde. Du har alltid rätt att invända 
mot direkt marknadsföring.

• Rätt till rättelse av dina uppgifter: Om du tror att dina 
personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt 
att begära rättelse.

• Rätt till radering: Om du inte längre vill att dina 
personuppgifter behandlas och det inte finns något 
berättigat skäl till att bevara dem, har du rätt att få 
uppgifterna raderade.

• Rätt till dataportabilitet: Om du byter tjänsteleverantör 
har du rätt att begära att dina uppgifter återlämnas till dig 
i ett lätt överförbart format eller – om det är tekniskt 
möjligt – att uppgifterna överförs direkt till den nya 
leverantören.

Observera att det kan finnas undantag från dessa rättigheter i 
dataskyddsförordningen eller i nationell lagstiftning.

Vad är nytt för dig?
Striktare dataskyddsbestämmelser gör det lättare för 
enskilda att ha mer kontroll över sina personuppgifter.  
Med de nya bestämmelserna kan du öka kontrollen över dina 
personuppgifter och förbättra din säkerhet både online  
och off-line. 

• Högre krav på samtycke och ökad öppenhet: När 
verksamheter behöver ditt samtycke för att behandla dina 
personuppgifter måste de uttryckligen be om det och 
tydligt ange i vilket syfte uppgifterna kommer att 
behandlas.

• Rätt till tydlig och begriplig information: Du har rätt att få 
veta vem som behandlar dina uppgifter, vilka uppgifter 
som behandlas och varför.

• Rätt till tillgång till dina uppgifter: Du har rätt att 
kostnadsfritt få tillgång till de personuppgifter som en 
organisation har om dig och att få en kopia av dem i ett 
lättillgängligt format.

• Rätt att göra invändningar: Om en verksamhet behandlar 
dina uppgifter kan du ha rätt att göra invändningar. Under 
vissa omständigheter, som vid vetenskaplig forskning, kan 
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Internetanvändningen och den mängd uppgifter som 
du delar med dig av varje gång du är ute på nätet har 
aldrig varit så stor som nu och kommer att fortsätta 
öka. Oavsett om det är fråga om näthandel, sociala 
medier eller en enkel sökning lämnar du efter 
information om dig själv. Detta medför olika typer av 
risker, från att dina uppgifter säljs till högstbjudande 
utan din vetskap och profilering, till kränkningar på 
internet och identitetsstöld. Dina personuppgifter är 
värda att skydda. 

Dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas den 
25 maj 2018 och säkerställer skyddet av dina person-
uppgifter genom harmoniserade bestämmelser i EU, 
Island, Liechtenstein och Norge (EES).


