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DATASKYDDSFÖRORDNINGEN FÖR FISKERIOMRÅDEN 
 
Inledning 
 
Från och med den 25 maj 2018 tillämpas EU:s dataskyddsförordning inom hela unionen. 
Förordningen ersätter den nuvarande personuppgiftslagen. Fiskeriområdena hanterar i sin 
verksamhet olika personuppgifter, till exempel medlemsregister. Eftersom fiskeriområdet är ett 
organ inom offentlig förvaltning, måste fiskeriområdet utse en dataskyddsansvarig som fyller 
behörighetskraven i förordningen.   
 
 
Utvärdering av nuläget 
 
En stor del av kraven i dataskyddsförordningen motsvarar bestämmelserna i nuvarande 
personuppgiftslagen. Om hanteringen av personuppgifter för tillfället sköts lagenligt, krävs inga 
större förändringar.  
  
Varje fiskeriområde ska evaluera hanteringen av sina personuppgifter via följande tre steg:  

• Gå igenom vilka personuppgifter fiskeriområdet har. Utvärdera om all information är 

nödvändig.  

• Definiera vad avsikten med hanteringen av personuppgifter är. Finns det enligt 

dataskyddsförordningen en grund för hanteringen av personuppgifter?  

• Gör en dataskyddsbeskrivning och dokumentera praxis kring hantering av personuppgifter. 

Är skyddet av personuppgifter tillräckligt (teknisk samt kunnandet hos de som deltar i 

hanteringen av personuppgifter)?  

 
 
Dataskyddsprinciper i hantering av personuppgifter  
 
Principer i enlighet med dataskyddslagstiftning måste följas i all hantering av personuppgifter. 
Principerna styr registeransvariga att hantera personuppgifter på ett sätt som respekterar den 
registrerades rättigheter och skyldigheter.  
 
Principerna är: 

• Laglighet, korrekthet och öppenhet: De registrerades rättigheter tryggas och de registrerade 

är medvetna om detta.  

• Ändamålsbegränsning: Uppgifter används bara för de ändamål som definierats för dem.  

• Uppgiftsminimering: Samla och spara inte mer personuppgifter än vad du behöver.  

• Korrekthet: Se till att de uppgifter som finns i registret är korrekta och uppdaterade.  

• Lagringsminimering: Förstör uppgifterna, då du inte längre behöver dem, eller 
förvaringstiden enligt lagen har gått ut. Lagringstiden kan påverkas av bland annat 

bokföringslagen eller stödvillkor.  

• Integritet och konfidentialitet: Endast personer, till vars uppgifter hantering av 

personuppgifter hör, har tillgång till personuppgifter.  

• Ansvarsskyldighet: Ta reda på hur principerna i praktiken förverkligas i verksamheten. Det 
är skäl att dokumentera förfaranden, så att man kan påvisa att dataskyddsbestämmelserna 

efterföljs i organisationen.   
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Dataskyddsansvarig 
 
Då man hanterar personuppgifter i offentliga organ, ska den registeransvariga utnämna en 
dataskyddsansvarig. Den dataskyddsansvariga kan vara anställd eller utsedd med tjänsteavtal och 
fiskeriområden kan utse en gemensam dataskyddsansvarig. Då man utser en dataskyddsansvarig 
måste man beakta personens kompetens och i synnerhet kompetens i dataskyddslagstiftning och 
beredskapen att sköta de uppgifter dataskyddsförordningen medför. Den dataskyddsansvarigas 
kontaktuppgifter måste publiceras och anmälas till övervakningsmyndigheten.  
 
Den dataskyddsansvarigas ställning  
 
Den registeransvariga måste säkerställa sig om att den dataskyddsansvariga tas med i tillräckligt 
god tid i fråga om behandling av frågor som berör dataskydd av personuppgifter. Den 
dataskyddsansvariga måste ha tillgång till personuppgifter och få veta hur de hanteras. Den 
registeransvariga måste stöda den dataskyddsansvariga, bland annat genom att allokera resurser, 
så att hen kan utföra de lagstadgade uppgifterna.  
 
Den dataskyddsansvariga rapporterar direkt till den registeransvarigas högsta ledning.  De som 
registreras kan ta kontakt med den dataskyddsansvariga i frågor som angår hantering av deras 
personuppgifter och deras rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Den dataskyddsansvariga 
har tystnadsplikt.  
 
Den dataskyddsansvarigas uppgifter  
 
Den dataskyddsansvariga ger den registeransvariga samt personal som hanterar personuppgifter 
information och råd om hur man enligt lagen ska hantera personuppgifter. Hen följer upp att 
dataskyddslagstiftningen följs och att arbetssätten, ansvarsfördelningen och personalens kunnande 
är tillräckliga, samt samarbetar och fungerar som kontaktperson till den övervakande 
myndigheten. 


