Yttrande

Diarienr

2020-04-09

DI-2020-2585
Ert diarienr
U2020/00750/GV

Regeringskansliet,
Utbildningsdepartementet

Remisspromemoria Statistik om
studieförbundens deltagare – ansvaret och
personuppgiftsbehandlingen
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 har inget att erinra mot förslaget om att Statistiska
centralbyrån (SCB) ska bli statistikansvarig myndighet för att kunna ta fram
statistik om studieförbundens deltagare.
Däremot kan Datainspektionen inte tillstyrka förslaget på nuvarande
underlag eftersom det i promemorian saknas en redogörelse för om och på
vilken grund det är tillåtet för studieförbunden att behandla känsliga
personuppgifter.
I promemorian under rubriken Behandling av personuppgifter i samband med
insamling beskrivs hur insamlingen sker i dag. Det framgår bl.a. att
studieförbunden rapporterar uppgifter om enskilda individer, att
insamlingen sker via studieförbundens administrativa system Gustav och
därifrån vidare till det uppbyggda systemet Studieförbundens
verksamhetsredovisning (STUV-systemet), och att rapporteringen sker inom
respektive studieförbund från lokal eller regional till central nivå. Under
rubriken Konsekvenser anges bl.a. följande. Förslaget innebär att det
nuvarande insamlingsförfarandet vid insamlingen av uppgifterna kan
fortsätta och bedöms inte medföra någon utökning av studieförbundens
befintliga åliggande att lämna statistikuppgifter. Förslaget innebär att SCB
kommer att behandla känsliga personuppgifter om deltagarna men risken för
otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet bedöms vara liten.
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Datainspektionen konstaterar dock att det inte finns någon utredning över
om studieförbundens behandling av personuppgifter, genom att bl.a. samla
in och sedan överlämna dem till SCB, överensstämmer med
dataskyddsförordningens bestämmelser. Dessutom finns inte heller någon
utredning eller analys om denna behandlings inverkan på de enskildas
personliga integritet.
Vidare ifrågasätter Datainspektionen att personuppgiftsansvaret för de olika
personuppgiftsbehandlingarna inte klargörs i promemorian. Där nämns bara
att Folkbildningsrådet är beställare av den insamlade statistiken om
studieförbundens verksamhet och att studieförbunden ska rapportera
uppgifter till SCB. Datainspektionen konstaterar därför att en analys av
SCB:s, Folkbildningsrådets och studieförbundens roll vad gäller
personuppgiftsansvaret är nödvändig.
Datainspektionen anser mot denna bakgrund att förslaget bör analyseras
vidare och kompletteras med en ordentlig analys av det rättsliga stödet för
den behandling som föreslås.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Malin Blixt efter föredragning av
juristen Caroline Cruz Julander. Vid den slutliga handläggningen har även
chefsjuristen Hans-Olof Lindblom medverkat.

Malin Blixt, 2020-04-09 (Det här är en elektronisk signatur)
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