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Promemorian Undantag från sekretess för vissa beslut som rör
stöd vid korttidsarbete
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 lämnar följande synpunkter.
I promemorian anges, på sida 13, att de personuppgifter som kommer
behandlas normalt främst är arbetsgivarens namn med
organisationsnummer och adress samt uppgift om beviljad stödperiod och
beviljat stöd på aggregerad nivå. Datainspektionen anser att det i det
fortsatta beredningsarbetet bör tydliggöras vad som ligger i begreppet
”normalt främst” och därmed också vilka personuppgifter som kan komma
att behandlas i och med den föreslagna lagen. Datainspektionen anser att en
noggrann kartläggning av personuppgifter behövs för att kunna bedöma
vilken personuppgiftsbehandling som kan komma att genomföras. En sådan
kartläggning är nödvändig för att kunna analysera för vilka ändamål dessa
personuppgifter ska behandlas samt med vilket rättsligt stöd och dessutom
vilka risker som kan uppkomma och hur dessa ska hanteras. Här kan nämnas
principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 c) i dataskyddsförordningen1
vilken innebär att de personuppgifter som behandlas måste vara adekvata,
relevanta och inte för omfattande i förhållandet till ändamålet med
personuppgiftsbehandlingen.
Datainspektionen vill upplysningsvis påpeka att, även om
dataskyddsförordningen inte hindrar att personuppgifter i allmänna
handlingar lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, så kan
förordningen påverka på vilket sätt handlingarna lämnas ut. Om en
myndighet väljer att lämna ut allmänna handlingar innehållande
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det
fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning).
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personuppgifter digitalt blir dataskyddsförordningen tillämplig på själva
utlämnandet. Detta innebär bland annat krav på att personuppgifterna ska
skyddas genom lämpliga säkerhetsåtgärder i enlighet med artikel 32.
Datainspektionen vill, också upplysningsvis, påpeka att 21 kap. 7 §
offentlighets- och sekretesslagen innebär att sekretess gäller för
personuppgift om det kan antas att uppgiften kommer att behandlas i strid
med dataskyddsförordningen, dataskyddslagen2 eller 6 § etikprövningslagen3
av den som begär den. Det är myndigheten som hanterar begäran om
utlämnande som ska göra denna bedömning.

Detta beslut har fattats av juristen Jonas Marcusson.

Jonas Marcusson, 2020-12-01 (Det här är en elektronisk signatur)
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Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
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