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Information till allmänheten och företrädare för 

myndigheter 

 
Bakgrund 

Dataskyddsförordningen1 ställer krav på myndigheter och 

organisationer när det gäller att hantera enskildas personuppgifter. 

Bl.a. måste den som behandlar personuppgifter ha en laglig grund för 

detta. Vidare ställs det krav på den information som ska lämnas till 

den enskilde om vilken behandling som sker med hans eller hennes 

personuppgifter och varför behandlingen sker. 

Dataskyddsförordningen gäller behandlingen av personuppgifter som 

är helt eller delvis automatiserad. Den gäller inte helt manuell 

hantering av personuppgifter om inte behandlingen sker i ett register 

som är sökbart på fler än ett kriterium eller är kopplat till ett 

elektroniskt datasystem. 

 
Laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter 

För att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i 

Försvarsunderrättelsedomstolens myndighetsutövning behöver 

domstolen behandla dina personuppgifter som du själv lämnat till 

domstolen. Några andra personuppgifter om dig än de du själv lämnat 

kommer inte att behandlas.  

 

Om du är företrädare för en myndighet kan det också vara så att 

myndigheten lämnat dina kontaktuppgifter till oss eller att vi hämtat in 

uppgifterna på annat sätt, t.ex. via Internet eller den aktuella 

myndighetens reception/växel. Den lagliga grunden för behandlingen 

är i detta fall att domstolen behöver utföra en uppgift av allmänt 

intresse.  

 

Ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter m.m.  

Ändamålet med behandlingen är att besvara din fråga eller den 

begäran du kommit in med, dvs. för att hantera det ärende du initierat. 

Vidare är ändamålet med behandlingen att kunna kommunicera med 

dig via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon.  

                                                 
1 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). 

http://www.undom.se/
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Är du en företrädare för en myndighet kan domstolen behöva 

behandla dina personuppgifter inom ramen för myndighetssamverkan.  

 

Domstolen använder sig av personuppgiftsbiträden. De 

personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla 

personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som 

domstolen lämnat för behandlingen. 

 

Lagringen av enskildas personuppgifter 

Dina personuppgifter kommer inte att lagras på något datamedium 

utan enbart i pappersform. Som framgått ovan är 

dataskyddsförordningen inte tillämplig på denna behandling. Däremot 

kommer uppgifterna att tillfälligt finnas i domstolens e-postsystem 

(om du använt e-post för att kontakta oss) för att kommunicera med 

dig och i vårt ordbehandlingsprogram när domstolen formulerar sitt 

svar till dig. Personuppgifterna kan även komma att tillfälligt finnas i 

domstolens e-postsystem om domstolen på begäran eller självmant 

lämnar ut din handling till någon annan. Även i detta fall kan dina 

uppgifter tillfälligt komma att finnas i domstolens 

ordbehandlingsprogram om det behövs för att t.ex. formulera en 

missivskrivelse i samband med ett utlämnande. 

 

Såväl ditt och andra e-postmeddelanden med dina personuppgifter 

liksom dina personuppgifter i ordbehandlingsprogrammet raderas 

dock så snart som domstolen avslutat ärendet. Innan detta sker skrivs, 

om din begäran eller förfrågan ger upphov till ett ärende som ska 

bevaras i enlighet med gällande bestämmelser om arkivering och 

gallring, handlingarna ut och sparas i pappersform. Dina 

personuppgifter är då inte längre sökbara på något annat kriterium än 

ett ärendenummer som förs i ett manuellt diarium. Om din handling 

inte har åsatts något ärendenummer förvaras handlingen och 

domstolens svar till dig – tillsammans med andra pappershandlingar – 

i kronologisk ordning i en pärm. De pappershandlingar där dina 

personuppgifter förekommer arkiveras och gallras (förstörs) efter viss 

tid i enlighet med gällande bestämmelser om allmänna handlingar och 

om arkivering hos myndigheter. Inte heller under den tid handlingarna 

förvaras i arkiv är dina personuppgifter sökbara på något annat sätt än 

de nyss nämnda. 

 

Lagringen av personuppgifter rörande företrädare för andra 

myndigheter 

Vad som anges under lagring av enskildas personuppgifter gäller även 

för företrädare för andra myndigheter. Till skillnad från vad som 

anges där får dock dina personuppgifter om de förekommer i allmänna 

handlingar av tillfällig eller ringa betydelse som inte har betydelse för 
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ett pågående ärende eller ger upphov till ett ärende, exempelvis 

information som skickas för kännedom eller mötesinbjudningar, hållas 

ordnade och lagras i de anställdas enskilda e-postbrevlådor till dess att 

de är inaktuella. De gallras därefter, vilket innebär att även dina 

personuppgifter i sådana e-postmeddelanden raderas. Allmänna 

handlingar som inkommer elektroniskt till domstolen och som 

innehåller dina personuppgifter kan även komma att behandlas i en 

mappstruktur på domstolens dataserver under en viss tid, dvs. tills 

dess att för handlingen gällande gallringsfrist inträffar, om handlingen 

inte är sådan att den enligt gällande bestämmelser om arkivering och 

gallring ska bevaras. Om handlingen ska bevaras sparas den inte i den 

ovan angivna mappstrukturen utan skrivs istället ut och sparas i 

pappersform. 

  

Kategorier av mottagare av dina personuppgifter 

Dina personuppgifter kan komma att via e-post lämnas ut till andra 

myndigheter och enskilda i enlighet med gällande lagar och 

förordningar. Så kan exempelvis ske om någon begär ut en allmän 

handling där Dina personuppgifter finns och domstolen enligt lag är 

skyldig att lämna ut den.  

 

Dessutom kan myndigheten vara skyldig att enligt lag lämna 

handlingen vidare till en annan myndighet, exempelvis Riksrevisionen 

eller Integritetsskyddsmyndigheten, vilket i så fall kan ske via e-post. 

Slutligen kan myndigheten komma att via e-post lämna handlingen 

vidare till Polis- eller Åklagarmyndigheten om det i en handling 

framställs hot om brottslig gärning mot domstolen, dess personal eller 

annan.  

 

Domstolen vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska 

åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säker och 

med en adekvat skyddsnivå när en handling med dina personuppgifter 

sänds via e-post. 

 

Överföring av personuppgifter till tredje land  

Domstolen kommer inte medvetet att skicka dina personuppgifter via 

e-post till ett land utanför EU eller EES. Om någon utanför detta 

område begär att få ta del av en handling från dig och om domstolen 

är skyldig att enligt gällande lag lämna ut den skickas handlingen i 

stället med vanligt brev eller så får den avhämtas på plats. Ibland är 

det dock inte möjligt att avgöra från vilket land ett e-postmeddelande 

är avsänt. I de fallen har domstolen heller ingen möjlighet att 

kontrollera saken. Handlingen kan i dessa fall komma att skickas med 

e-post. 
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Rätten till tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter 

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få tillgång till de 

personuppgifter om dig som domstolen behandlar. Detta är 

kostnadsfritt. Du har också rätt att begära att felaktig information om 

dig korrigeras. Vidare har du rätt att kräva att dina personuppgifter 

raderas eller begränsas för det fall dina personuppgifter inte längre 

behövs för de syften som de samlades in för (rätten att bli bortglömd). 

Dessa rättigheter begränsas dock av lagstiftningen om allmänna 

handlingar och arkivering. 

 

Rättigheterna i dataskyddsförordningen gäller enligt de förutsättningar 

som anges i förordningen och omfattar inte alla typer av behandlingar. 

Som tidigare framgått kommer personuppgifter hänförliga till enskilda 

inte att lagras på något data-medium hos domstolen utan enbart i 

pappersform. Dataskyddsförordningen och de rättigheter som följer av 

förordningen är inte tillämplig på denna behandling. Förordningen är 

dock tillämplig på den behandling som sker när domstolen tillfälligt 

behandlar dina personuppgifter i domstolens e-postsystem och i 

domstolens ordbehandlingssystem. 

 

Klagomål 

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot 

dataskyddsförordningen har du även rätt att inge klagomål till 

Integritetsskyddsmyndigheten (tillsynsmyndigheten). Integritets-

skyddsmyndigheten kan kontaktas på följande sätt. 

 

Adress: Box 8114, 104 20 Stockholm. 

E-post: imy@imy.se.  

Telefon: 08-657 61 00.  

 

Försvarsunderrättelsedomstolen är personuppgiftsansvarig för 

behandlingen av personuppgifterna. Domstolen har utsett ett 

dataskyddsombud. Såväl Försvarsunderrättelsedomstolen som 

dataskyddsombudet kan kontaktas på följande sätt.  

 

Adress: Box 1097, 164 25 KISTA 

E-post: undom@undom.se  

Telefon: 08-5550 45 00 
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