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RÄTTEN ATT BLI
BORTGLÖMD:
En österrikisk
juridikstuderande begärde att få
ut all information som en social
nätverkstjänst hade om honom i
hans profil. De skickade honom 1
224 sidor information. Det var bilder,
meddelanden och inlägg på hans sida
sedan flera år tillbaka, bland annat
en del som han trodde att han hade
raderat. Han insåg att sajten samlade
mycket mer information om honom
än han hade trott och att information
som han trodde var borttagen – och
som sajten inte behövde – fortfarande
lagrades.

VILKA PROBLEM FINNS MED
SOCIALA NÄTVERK?
Sociala nätverk är bra för att hålla
kontakten med vänner, familj och
kolleger, men de innebär också en risk
för att dina personuppgifter, fotografier
och kommentarer kan ses av fler än du
kanske inser. I vissa fall kan detta få
ekonomiska, sociala och psykologiska
konsekvenser. En stor majoritet av

européerna (71 %) anser att det blir
allt vanligare att behöva lämna ut
personuppgifter. Samtidigt säger mer än
sex av tio användare att de inte litar på
telefonbolag och internetleverantörer
(62 %) eller nätföretag (63 %). De
känner att de inte har fullständig
kontroll över sina uppgifter.

VAD HANDLAR ÄNDRINGARNA
OM?
De nya reglerna stärker rätten att bli
bortglömd, vilket innebär att om du
inte längre vill att dina uppgifter ska
behandlas och det inte finns något
legitimt skäl för en organisation att
bevara dem, måste uppgifterna raderas
ur systemet. De registeransvariga
måste kunna bevisa att de behöver
spara uppgifterna, i stället för att du ska
behöva visa att det inte är nödvändigt
att samla in uppgifter om dig.
Leverantörerna måste följa principen
om uppgiftsskydd som standard, vilket
innebär att standardinställningarna
ska vara de som ger det bästa
integritetsskyddet. Företagen blir
tvungna att informera dig så tydligt,
begripligt och öppet som möjligt om
hur dina personuppgifter kommer
att användas, så att du enkelt kan
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Inställning till dataskydd i EU
»» 71 % av EU-invånarna anser att det
blir allt vanligare att behöva lämna ut
personuppgifter.
»» De vanligaste orsakerna till att lämna ut
uppgifter är för nätbetalningar (46 %), för
leverans av ett inköp (44 %) och för tillgång
till en tjänst (36 %).
»» En majoritet av befolkningen gillar inte att
nätföretag använder deras personuppgifter
för att skräddarsy reklam.
»» Endast en femtedel av alla svarande säger
att de alltid får information om villkoren
för insamlingen av uppgifter och vad de
kan användas till när de ombeds lämna ut
personuppgifter på nätet.
»» Drygt fyra av tio användare har aldrig
försökt ändra sina integritetsinställningar på
sociala nätverkssidor.
»» Av dem som inte har ändrat sina
integritetsinställningar har ungefär en
fjärdedel avstått eftersom de litar på att
webbplatserna har lämpliga inställningar.

Särskild Eurobarometer
431 – Data protection,
juni 2015.

bestämma vilka uppgifter du vill dela
med dig av. Dessa uppgifter kan ges i
kombination med standardikoner som
är lätta att förstå.
Dataskyddsreformen kommer att
göra det lättare för dig att komma
åt dina uppgifter och ger dig rätt till
dataportabilitet. Det blir med andra ord
lättare att överföra personuppgifter
från en tjänsteleverantör till en annan.
Reformen leder också till att när
användare ger företag tillstånd att
använda deras personuppgifter, ska
detta ske genom en tydlig bekräftelse
och fullt medvetet. Detta ger
användarna kontroll över uppgifterna
och bidrar till att främja förtroende på
internet.

40 % av de totala investeringarna
går till denna sektor, är människors
förtroende för onlinetjänster avgörande
för att stimulera den ekonomiska
tillväxten i EU.
Det finns en risk för att den ökande
globaliseringen av dataflöden och
utvecklingen av molnbaserade
datortjänster gör att människor förlorar
kontrollen över sina uppgifter på nätet.
De nya reglerna ger människorna
kontroll över sina personuppgifter,
vilket främjar förtroendet för såväl
sociala medier och internethandel som
kommunikation i allmänhet.

VARFÖR ÄR DETTA BRA FÖR DEN
DIGITALA EKONOMIN?
Hur ska vi göra detta?

Starkt dataskydd är ett måste för att
förbättra användarnas förtroende
för onlinetjänster och den digitala
ekonomin i allmänhet. Farhågor om
integritetsskydd är bland de främsta
orsakerna till att folk avstår från att
handla varor och tjänster på nätet.
Eftersom tekniksektorn direkt bidrar
till 20 % av den sammanlagda
produktivitetstillväxten i Europa och

»» Förstärka rätten att bli bortglömd för att människor lättare ska kunna hantera
dataskyddsrisker på nätet. Om du inte längre vill att dina uppgifter ska behandlas
och det inte finns något legitimt skäl att spara dem, ska uppgifterna raderas.
Reglerna handlar om att ge den enskilda mer makt, inte om att radera tidigare
händelser, skriva om historien eller begränsa pressfriheten.
»» Garantera enklare åtkomst till dina egna uppgifter.
»» Ge var och en rätt att fritt överföra sina personuppgifter från en tjänsteleverantör
till en annan (dataportabilitet).
»» Se till att samtycke måste ges genom ett uttalande eller en tydlig bekräftelse när
detta används som rättslig grund för hantering av uppgifter.
»» Öka skyldigheten och ansvarigheten för dem som hanterar uppgifter genom att
införa dataskyddsombud för företag vars kärnverksamhet involverar hantering
av personuppgifter i stor skala, och principerna om inbyggt uppgiftsskydd och
uppgiftsskydd som standard för att se till att varor och tjänster redan från
idéstadiet omfattas av lämpliga inställningar och säkerheter för uppgiftsskydd.

Vill du veta mer
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Kontakta Europa direkt:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/
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