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Yttrande över
Digitaliseringsdirektivets
genomförande i svensk bolagsrätt
(Ds 2021:15)
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån
myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter
skyddas i samband med behandling av personuppgifter.
Sammantaget konstaterar IMY att promemorian inte innehåller de analyser som krävs
för att kunna ta ställning till om författningsförslagen uppfyller kraven i
dataskyddsförordningen. IMY kan därför inte tillstyrka förslagen utifrån det nuvarande
underlaget.
IMY lämnar följande synpunkter.
Även om förslagen inte skulle innebära några nya eller komplicerade
personuppgiftsbehandlingar är det viktigt att lagstiftaren i det fortsatta
beredningsarbetet identifierar och analyserar de personuppgiftsbehandlingar som blir
aktuella och vad dessa behandlingar innebär för berörda aktörer och myndigheter.
Det räcker således inte att, som framgår av promemorian på s. 62, konstatera att det
inte krävs några ändringar i svensk rätt med anledning av artikel 161 i
digitaliseringsdirektivet eftersom dataskyddsförordningen ska tillämpas på
Bolagsverkets hantering av sådant som digitaliseringsdirektivet reglerar. Det behöver
undersökas och redogöras för huruvida befintliga regler om
personuppgiftsbehandlingen i nationell lagstiftning överensstämmer med
dataskyddsförordningen och om dessa regler är tillräckliga för att säkerställa ett lagligt
stöd.
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Dataskyddsförordningen utgör det primära regelverket för behandling av
personuppgifter inom EU. Enligt artikel 6.2 i dataskyddsförordningen får
medlemsstaterna behålla eller införa mer specifika bestämmelser för att anpassa
tillämpningen av bestämmelserna i förordningen med hänsyn till behandling för att följa
artikel 6.1 c och e. Kraven i artikel 6.3 i dataskyddsförordningen innebär dessutom att
det i många fall krävs kompletterande nationell lagstiftning för att en behandling ska ha
ett lagligt stöd. Sådan kompletterande nationell reglering av personuppgiftsbehandling
kan endast ske i den mån dataskyddsförordningen medger det och inom de ramar
förordningen sätter.
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När nationella bestämmelser föreslås räcker det således inte att konstatera att det
finns ett utrymme för sådana bestämmelser i dataskyddsförordningen utan det måste
även utredas om innehållet i förslagen överensstämmer med förordningens krav.
Dessa krav framgår bl.a. av artiklarna 5 och 6 i dataskyddsförordningen.
IMY konstaterar sammanfattningsvis att det inte framgår av promemorian hur
författningsförslagen förhåller sig till dataskyddsförordningen. Mot denna bakgrund
anser IMY att detta behöver analyseras vidare och efterfrågar därför i det fortsatta
beredningsarbetet en närmare analys av hur förslagen förhåller sig till
dataskyddsbestämmelserna.
IMY noterar att det framgår av promemorian att digitaliseringsdirektivets bestämmelser
om medlemsstaternas rätt att hindra en person från att företräda ett bolag eller en filial
ska vara genomförda i nationell rätt senast den 1 augusti 2023 och behandlas i ett
annat lagstiftningsärende. IMY vill i denna del framhålla att det är av särskild vikt att
integritetsfrågor och förenligheten med dataskyddsförordningen och den nationella
rätten beaktas i det lagstiftningsärendet eftersom det troligtvis kan bli tal om
behandling av mer integritetskänsliga personuppgifter i det lagstiftningsärendet.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Linn Sandmark. Vid den slutliga
handläggningen har även juristen Ulrika Harnesk medverkat.
Linn Sandmark, 2021-08-30 (Det här är en elektronisk signatur)

