
Postadress: 

Box 8114 

104 20 Stockholm 

Webbplats: 

www.imy.se 

E-post: 

imy@imy.se 

Telefon: 

08-657 61 00 

1(2) 

 

 

 

Checklista för Vägledning till politiska 
aktörer om dataskyddsreglerna i 
samband med valkampanjer  

Denna checklista finns även som avsnitt 2 i IMY:s Vägledning till politiska aktörer om 

dataskyddsreglerna i samband med valkampanjer (2022-05-17, dnr IMY-2022-2719). I 

vägledningen utvecklas medskicken i punkterna i checklistan i mer detalj. 

Checklistan kan användas av politiska aktörer som är ansvariga för hur 

personuppgifter behandlas i samband med valkampanjer. Som huvudregel gäller 

dataskyddsförordningen, men det finns vissa undantag.   

Om dataskyddsförordningen är tillämplig behöver ni tänka på följande. Tänk även på 

att det krävs ett systematiskt arbete för att följa dataskyddreglerna och att reglerna 

gäller såväl före, under som efter en valkampanj.  

1. Kartlägg era personuppgiftsbehandlingar. Detta är första steget för att kunna 

uppfylla kraven i dataskyddsförordningen.  

2. Fastställ särskilt och uttryckligen era ändamål med behandlingarna. 

Dokumentera ändamålen. De sätter ramen för vad ni får göra med uppgifterna, 

exempelvis vilka uppgifter som är nödvändiga att behandla och hur länge. Det är 

utifrån de fastställda ändamålen ni kan bedöma om något undantag från era 

skyldigheter enligt dataskyddsförordningen är tillämpligt.  

3. Bedöm utifrån ändamålen om och i vilken mån era behandlingar är 

undantagna från kraven i dataskyddsförordningen. Bedöm till exempel om er 

behandling undantas från kraven i dataskyddsförordningen på grund av att 

tillämpningen av förordningen skulle komma i konflikt med 

yttrandefrihetsgrundlagarna eller omfattas av undantaget för journalistiska 

ändamål.  

4. Följ de grundläggande dataskyddsprinciperna. Till exempel följer av principen 

om uppgiftsminimering att det inte är tillåtet att behandla fler personuppgifter än 

vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålen. Ändamålen ska vara berättigade 

och ni behöver kunna visa att ni följer principerna.  

5. Ni är ansvariga för den behandling som andra aktörer utför åt er. Ni är 

ansvariga även för de behandlingar som era personuppgiftsbiträden utför på era 

instruktioner. Det gäller till exempel om ni anlitar en leverantör av tjänster för att 

genomföra valkampanjer och analyser på internet. Anlita inte aktörer som inte har 

kunskap om eller inte respekterar dataskyddsreglerna. 

https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/grundlaggande-principer/
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6. För register över behandlingar – både era egna och dem som andra utför åt er 

– om inte något undantag från denna skyldighet är tillämpligt. Registret ska vara 

skriftligt, tillgängligt i elektroniskt format, hållas uppdaterat och på begäran göras 

tillgängligt för IMY.  

7. Se till att ni har lagligt stöd för varje behandling i någon av de rättsliga 

grunderna.  

8. Ta ställning till om ni kommer att behandla känsliga personuppgifter och se i 

så fall till att ni har stöd i ett undantag från förbudet att behandla sådana 

uppgifter. Det gäller även uppgifter som avslöjar känsliga personuppgifter, alltså 

sådana uppgifter som skapas genom att dra slutsatser från och kombinera andra 

uppgifter. Ni behöver också kunna visa att ett undantag är tillämpligt.  

9. Lämna klar och tydlig information till dem vars personuppgifter ni behandlar. Vid 

användning av inriktnings- och förstärkningstekniker bör relevant information 

lämnas till väljarna om varför de får ett visst budskap, vem som är 

personuppgiftsansvarig och hur de utövar sina rättigheter. Informationen ska ges i 

en klar, tydlig, begriplig och lätt tillgänglig form.  

10. Se till att ni har bra rutiner för att hantera enskildas begäranden om att få utöva 

sina rättigheter. Det gäller särskilt rätten till tillgång, rättelse, radering och 

invändning. Tidpunkten för när en begäran kom in avgör vilka uppgifter ni behöver 

ge tillgång till. Om någon har begärt tillgång får ni inte radera uppgifter för att 

slippa lämna ut dem om ni i samband med hanteringen av begäran upptäcker att 

behandlingen är olaglig. Enskilda har som huvudregel rätt att direkt till 

organisationer invända mot utskick som organisationerna gör för att främja sina 

mål och ideal. Detta torde även gälla politiska partier i sina valkampanjer, till 

exempel vid uppmaningar till väljare om att donera till eller stödja en valkampanj 

eller göra något, såsom att rösta på ett visst parti eller en viss kandidat. 

11. Ta ställning till om ni behöver göra en konsekvensbedömning. Den ska göras 

innan ni inleder en behandling som sannolikt leder till en hög risk för fysiska 

personers rättigheter och friheter. Det kan bli aktuellt om ni använder inriktnings- 

och förstärkningstekniker. 

12. Överför inte personuppgifter till tredjeland om ni inte har stöd i ett giltigt 

överföringsverktyg i dataskyddsförordningen.  

 

 

https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/fora-register-over-behandling/
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/rattslig-grund/
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/rattslig-grund/
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/introduktion-till-gdpr/personuppgifter/kansliga-personuppgifter/
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-rattigheter/
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-rattigheter/
https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/ta-del-av-dina-personuppgifter/

