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Yttrande över förslag till föreskrifter och 
allmänna råd om förbud på viss vadhållning 
m.m.
Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån 
myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och 
rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Mot den 
bakgrunden lämnar Datainspektionen synpunkter i de tre följande 
avseendena.

Förbud mot vadhållning på minderårigas prestationer (2 kap. 3 §)

De licenshavare som erbjuder vadhållning på enskilda idrottsutövares 
prestationer torde redan hantera dessas personuppgifter, i vart fall i form av 
namn. För att kunna skilja myndiga idrottsutövare från minderåriga 
idrottsutövare torde man därutöver behöva behandla i vart fall de enskilda 
utövarnas födelsedatum. Förslaget innebär således att licenshavarna måste 
utföra en helt ny typ av behandling av personuppgifter för att kunna 
efterleva förbudet. 

Datainspektionen konstaterar att remissunderlaget inte alls tar upp 
behandling av personuppgifter i denna del. En noggrann kartläggning av 
vilken behandling av personuppgifter som licenshavarna behöver utföra till 
följd av förslaget är nödvändig, liksom en analys av för vilka ändamål dessa 
personuppgifter behandlas, med vilket rättsligt stöd de behandlas, vilka 
risker för enskildes personliga integritet som kan uppkomma genom 
behandlingen och hur dessa risker ska hanteras.

Rapportering av misstänkt matchfixning (3 kap. 2 §)

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller 
identifierbar fysisk person (artikel 4.1 dataskyddsförordningen). 
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Avgörande för om en uppgift utgör en personuppgift är om uppgiften, enskilt 
eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. 
Till exempel personnummer och namn utgör så kallade direkta 
personuppgifter. Men även så kallade indirekta personuppgifter, det vill säga 
uppgifter som först i kombination med andra uppgifter kan hänföras till en 
viss individ, omfattas alltså. Och det även om dessa andra uppgifter innehas 
av någon annan.1 Begreppet personuppgifter är med andra ord tämligen 
vidsträckt.

I underlaget framgår inte vad som menas med ”vad händelsen avser”, hur 
den aktuella typen av rapporter ser ut eller vilka andra uppgifter kring 
misstänkt manipulation som licenshavarna registrerar i sina spelsystem. Det 
är därför svårt att med säkerhet säga om uppgifterna i rapporterna utgör 
personuppgifter eller inte. Det är dock sannolikt att uppgifterna i 
rapporterna utgör personuppgifter eftersom de kan kombineras med andra 
uppgifterna hos licenshavarna. I den situationen får inte det allmänna rådet 
– att eventuella personuppgifter avseende registrerade misstänkta 
manipulationerna inte bör ingå i rapporten – någon större effekt vad gäller 
att förebygga att personuppgifter ges in till Spelinspektionen. Det är vidare 
sannolikt att uppgifterna i fråga utgör uppgifter om lagöverträdelser i 
dataskyddsförordningens mening. Datainspektionen anser att 
Spelinspektionen behöver utreda och analysera detta närmare.

Löpande sammanställning av misstänkt matchfixning (3 kap. 2 § 3 st.)

Syftet med föreskriften att licenshavare löpande ska sammanställa 
registrerade misstänkta matchfixningar med datum för händelsen och vad 
händelsen avser redovisas inte i underlagen. Även i den delen behöver 
eventuell behandlingen av personuppgifter kartläggas och analyseras.

__________________________

Detta beslut har fattats av enhetschefen Catharina Fernquist efter 
föredragning av juristen Malin Fredholm.

Catharina Fernquist, 2020-02-11   (Det här är en elektronisk signatur) 

1 EU-domstolens dom av den 19 oktober 2016, Breyer, C-582/14. En dynamisk IP-adress 
som leverantören av en webbplats registrerat ansågs utgöra en personuppgift trots att 
upplysningar som var nödvändiga för att identifiera en användare av webbplatsen inte fanns 
hos leverantören av webbplatsen, utan hos användarens internetleverantör.
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