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Direktivet om skydd
av personuppgifter
i samband med
brottsutredningar ingår
i EU:s dataskyddsreform från april
2016. Reformen ska anpassa EU:s
dataskyddsregler till den digitala
tidsåldern och framtidssäkra dem
med tanke på teknikutvecklingen.
Direktivet skyddar enskilda när
myndigheterna behandlar deras
personuppgifter för att förebygga,
utreda, upptäcka eller lagföra
brott eller verkställa straffrättsliga
påföljder.
Reglerna bidrar också till EU:s
säkerhetsagenda – EU:s strategi mot
terrorism, organiserad brottslighet
och it-brottslighet. Utbytet av
personuppgifter behövs för att
kunna bekämpa terrorism och
internationell brottslighet. Tack vare
de nya reglerna blir det lättare för
myndigheterna att utbyta uppgifter,
både inom EU och internationellt.
Reglerna bidrar därför till ett ökat
förtroende och ett tydligt rättsläge
internationellt.

HUR RESPEKTERAR DIREKTIVET
DE GRUNDLÄGGANDE
RÄTTIGHETERNA?
Enligt det nya direktivet måste alla
personuppgifter behandlas lagenligt
och korrekt och endast för ett specifikt
ändamål som alltid är kopplat till
kampen mot brottslighet.
Direktivet ser till att behandlingen av
personuppgifter i EU följer principerna
om laglighet, proportionalitet och
nödvändighet, med lämpliga garantier
för den enskilde. Det sörjer också
för effektiva rättsmedel och en helt
oberoende övervakning av nationella
dataskyddsmyndigheter.
Skydd av personuppgifter som
standard
Polisiära och straffrättsliga myndigheter
ska tillämpa principerna om inbyggt
dataskydd och dataskydd som
standard vid alla åtgärder som
innebär behandling av personuppgifter,
till exempel när man tar fram
nya databaser. De som behandlar
personuppgifter får större ansvar för
sitt arbete. Myndigheterna måste
t.ex. utse dataskyddsombud som
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Rätten till skydd av personuppgifter
är en grundläggande rättighet i EU.
Brottsoffer, vittnen och brottsmisstänkta
har rätt att få sina uppgifter skyddade
i samband med brottsutredningar
och brottsbekämpande åtgärder. En
enhetligare lagstiftning gör det också
lättare för polis och åklagare att
samarbeta i internationella utredningar
och effektivare bekämpa brottslighet
och terrorism i hela Europa.

ansvarar för hur personuppgifterna
behandlas vid myndigheten. De måste
också se till att att den nationella
tillsynsmyndigheten underrättas om
allvarliga personuppgiftsbrott snarast
möjligt.

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/

HUR BIDRAR DIREKTIVET TILL
BROTTSBEKÄMPNINGEN?
För en effektivare brottsbekämpning
krävs ändamålsenliga regler för
utbyte av personuppgifter på nationell,
europeisk och internationell nivå.
Gemensamma EU-regler för skydd av
personuppgifter underlättar samarbetet
mellan polisen och rättsväsendet i hela
EU.

Med de gamla reglerna
Personer i EU har redan rätt att få tillgång till sina personuppgifter som
behandlas av polis, åklagare och domstolar. Men hur man kan utöva sin rätt
varierar mellan länderna.
En del nationella myndigheter tar ut en avgift. Andra svarar inte på enskilda
förfrågningar inom rimlig tid, och ger bara indirekt tillgång till personuppgifter
(t.ex. genom nationella tillsynsmyndigheter). Av svaret framgår inte alltid vilken
status personuppgifterna har eller vilka rättsmedel som finns. Det försvårar för
människor, särskilt med tanke på att allt fler personuppgifter behandlas över
gränserna.

Spara tid och pengar
Databehandlingen blir billigare
och snabbare. Polis, åklagare och
domstol behöver inte längre följa olika
dataskyddsregler beroende på vilket
land personuppgifterna kommer från.
De nya reglerna kommer att gälla både
inhemsk behandling och internationella
överföringar av personuppgifter.

Med de nya reglerna
Alla i EU har lika rätt till tillgång till sina personuppgifter. Man har alltid rätt
att kontakta polis och rättsväsende direkt och begära att få tillgång till sina
personuppgifter.

Bättre internationellt samarbete
Det polisiära och rättsliga samarbetet
mellan EU-länder och länder utanför
EU kommer att stärkas, eftersom det
kommer att finnas tydligare regler för
internationell överföring av uppgifter i
samband med brottsutredningar. De nya
reglerna ser till att överföringen görs
med ett adekvat uppgiftsskydd.

Om myndigheterna godtar begäran ska de lämna ut personuppgifterna utan
kostnad. Myndigheterna kan också besluta att begränsa rätten till tillgång för
att inte försvåra en pågående utredning eller för att skydda den nationella
säkerheten eller andra personers fri- och rättigheter. Sådana inskränkningar
måste vara förenliga med EU-lagstiftningens krav på nödvändighet och
proportionalitet, såsom de tolkats av EU-domstolen och Europadomstolen för de
mänskliga rättigheterna.
Om myndigheterna bara ger ett neutralt svar (”vi kan varken bekräfta eller
förneka att vi behandlar dina personuppgifter”), måste de informera om
rätten att klaga hos den nationella tillsynsmyndigheten för dataskydd.
Tillsynsmyndigheterna gör nödvändiga kontroller eller granskar vilka
personuppgifter som finns hos myndigheterna. Slutligen har man alltid ha rätt
att begära domstolsprövning av hela detta förfarande.
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