EU:s dataskyddsreform:

bättre dataskyddsrättigheter för europeiska medborgare

250 miljoner personer i Europa använder nu internet varje dag. Vi delar med oss av mer och mer av våra
personuppgifter – det kan vara via banktjänster på nätet, shopping eller elektroniska deklarationer.
Din rätt till skydd av personuppgifter måste värnas. Det finns många
risker, till exempel obehörigt utlämnande av uppgifter, identitetsstöld eller
övergrepp på nätet, för att bara nämna några. Skydd av personuppgifter
är en grundläggande rättighet för alla i EU.
De nya dataskyddsreglerna kommer igång den 25 maj 2018 och kommer
att ge dig mer kontroll över dina personuppgifter samt ge dig bättre säkerhet
både online och offline.

Vad är personuppgifter?
Det är all information som rör en identifierad eller
identifierbar levande enskild person. Till exempel:
namn, efternamn, hemadress, e-postadress,
platsuppgifter.
(Mer information finns i artikel 4.1 i förordningen.)

DINA NYA RÄTTIGHETER:
> Rätt att få tydlig och förståelig information om vem som

behandlar dina uppgifter, vilka uppgifter de behandlar och varför de behandlar dem.
(Artikel 12–14 i förordningen)

> Rätt att begära tillgång till de personuppgifter som en
organisation har om dig.
(Artikel 15 i förordningen)

> Rätt att begära att en tjänsteleverantör
överför dina personuppgifter till en annan

tjänsteleverantör, till exempel om du byter från ett socialt
internetnätverk till ett annat eller byter från en molntjänst till
en annan.
(Artikel 20 i förordningen)

>>

> Rätt att bli bortglömd. Du kan begära att dina uppgifter radereras om
du inte längre vill att de ska behandlas och om företaget inte har några giltiga skäl
att spara dem. När du till exempel söker på ditt namn i en sökmotor, och resultaten
innehåller länkar till en gammal tidningsartikel om en skuld du betalat för länge
sedan, kan du be sökmotorn att radera länkarna.
(Artikel 17 i förordningen)

> I fall där företag behöver ditt samtycke för att behandla dina uppgifter,

kommer de att behöva be dig om det och tydligt ange hur de kommer använda dina
personuppgifter. Ditt samtycke måste vara ett otvetydigt uttryck för dina önskemål
och vara en tydlig bekräftande handling från dig. Så företagen kommer inte att
kunna gömma sig bakom långa juridiska termer och villkor som du aldrig läser.
(Artikel 4.11 och 7 i förordningen)

> Om dina uppgifter blir stulna eller kommer på avvägar,

och om detta kan skada dig, måste företaget som orsakade incidenten informera
dig (och den relevanta tillsynsmyndigheten) så fort som möjligt. Om företaget inte
gör det kan det få böta.
(Artiklarna 33–34 i förordningen)

> Bättre skydd för barn på nätet. Barn kanske inte på samma sätt

förstår de risker och konsekvenser som det innebär att dela med sig av uppgifter,
och de har sämre kunskap om sina rättigheter. Därför måste all information som
specifikt riktar sig till barn vara anpassad så att den är lättillgänglig, och på ett
tydligt och enkelt språk.
(Artikel 8 i förordningen)

> Tycker du att dina dataskyddsrättigheter har kränkts? Du kan kontakta organisationen

som innehar dina uppgifter. Och du kan alltid lämna in ett klagomål hos din nationella dataskyddsmyndighet, eller gå
till domstolen i ditt land. Dataskyddsmyndigheterna kan utfärda ett antal sanktioner mot organisationer, däribland
att dra in eller stoppa deras personuppgiftsbehandling och ålägga böter.
Om du har åsamkats skada kan du också söka kompensation genom att vidta rättsliga åtgärder mot organisationen
eller be en icke-statlig organisation som är aktiv inom dataskydd att företräda dig.
Kontakta dataskyddsmyndigheten i ditt land https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_sv

OM DU VILL HA MER INFORMATION OM DINA RÄTTIGHETER ENLIGT DE NYA DATASKYDDSREGLERNA, KAN DU
BESÖKA VÅR VÄGLEDNING PÅ NÄTET:

europa.eu/dataprotection
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