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Spelinspektionen

Remiss av förslag till föreskrifter om det 
nationella självavstängningsregistret
Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån 
myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och 
rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Datainspektionen kan inte på nuvarande underlag tillstyrka förslaget till 
föreskrifter eftersom underlaget saknar en beskrivning av konsekvenserna 
för enskildas personliga integritet och vilka överväganden som har gjorts 
utifrån dataskyddsförordningen, bland annat behovet av integritetshöjande 
bestämmelser.  

Enligt artikel 6.3 i dataskyddsförordningen ska medlemsstaternas nationella 
rätt uppfylla ett mål av allmänt intresse och vara proportionell mot det 
legitima mål som avses. Datainspektionen efterfrågar en beskrivning av vilka 
integritetshöjande bestämmelser som kan behövas för att leva upp till kraven 
på proportionalitet enligt såväl artikel 6.3 dataskyddsförordningen som de 
grundläggande principerna i artikel 5, exempelvis såvitt avser kraven på 
uppgiftsminimering samt integritet och konfidentialitet (artikel 5.1.c och 
artikel 5.1.f, se även artikel 32). 

Av 3 § i förslaget följer att kontroll mot självavstängningsregistret ska ske 
med hjälp av ett tekniskt system som anvisas av Spelinspektionen. 
Av underlaget framgår inte närmare vilken behandling av personuppgifter 
som aktualiseras genom kontrollerna, exempelvis hur den digitala åtkomsten 
närmare ska gå till i förhållande till licenshavare respektive spelombud och 
om det kan bli fråga om överföring till tredje land. Utifrån beskrivningen i 
den konsekvensutredning som bifogats förefaller i vart fall licenshavarna få 
direktåtkomst till självavstängningsregistret. Direktåtkomst är typiskt sett 
mer integritetskänsligt än annat utlämnande och kräver därför särskilda 
överväganden, bland annat vad gäller personuppgiftsansvar, 
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behörighetsstyrning, åtkomstkontroll samt sekretess och tystnadsplikt. 
Några sådana överväganden ser inte Datainspektionen att det finns i 
konsekvensutredningen. 

Dataskyddsförordningen innehåller även bestämmelser om att den 
personuppgiftsansvarige ska göra en bedömning av behandlingens 
konsekvenser för skyddet för personuppgifter innan särskilt riskfyllda 
behandlingar påbörjas (så kallad konsekvensbedömning avseende dataskydd, 
artikel 35). Datainspektionen anser att mycket talar för att de behandlingar 
av personuppgifter som kan följa på förslaget är sådana att en 
konsekvensbedömning som avses i dataskyddsförordningen krävs. En sådan 
konsekvensbedömning kan genomföras i samband med lagstiftningsåtgärder 
vad gäller behandling av personuppgifter som grundar sig på nationell rätt 
som kompletterar förordningen. Datainspektionen kan konstatera att en 
sådan konsekvensbedömning hittills inte har genomförts vid framtagandet 
av den aktuella spelregleringen. Under vissa förutsättningar kan det krävas 
att Spelinspektionen före behandlingen samråder med Datainspektionen.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Catharina Fernquist efter 
föredragning av juristen Katarina Högquist . Vid den slutliga handläggningen 
har även chefsjuristen Hans-Olof Lindblom deltagit. 

Catharina Fernquist, 2019-01-21   (Det här är en elektronisk signatur) 
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