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Remissvar från Sveriges Radio Ny Dataskyddslag
Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SOU
2017:39)
Sveriges Radio har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerat betänkande.
Sveriges Radio yttrar sig endast över de delar av betänkandet som rör företagets
verksamhet eller på annat sätt berör frågor av mer principiell karaktär för
Sveriges Radio.

7 Förhållande till yttrande- och informationsfriheten
Förhållande till tryck- och yttrandefriheten
I betänkandet föreslås att en upplysningsbestämmelse som tydliggör att
bestämmelserna Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679
(Dataskyddsförordningen) och lag med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning (Dataskyddslagen) inte ska tillämpas i den utsträckning det
skulle strida mot bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen eller
yttrandefrihetsgrundlagen ska tas in i dataskyddslagen. Ett undantag för
behandling av personuppgifter som sker för journalistiskt ändamål ska också
införas.
Sveriges Radio instämmer i utredningens överväganden och tillstyrker förslagen i
denna del. Bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen är, såsom utredningen anför, nödvändiga för att
möjliggöra opinionsskapande verksamhet innefattande bl.a. meddelarfrihet och
källskydd och utgör en grund i det demokratiska samhället. Det är av största vikt
att det inte skapas en osäkerhet om rätten till personuppgiftsbehandling i
grundlagsskyddade verksamheter. Det gäller, som utredningen framhåller, än mer
när det som nu gäller en direkt tillämplig EU-förordning. Sveriges Radio ser
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därför positivt på utredningens förslag till en upplysningsbestämmelse
motsvarande den i 7 § personuppgiftslagen.
Rätten att informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av
betydelse för allmänheten även utanför det grundlagsskyddade området i
traditionella medier är också av central betydelse i ett demokratiskt samhälle.
Sveriges Radio delar utredningens slutsats att Dataskyddsförordningen ger större
utrymme för undantag för journalistiska ändamål än Europaparlamentets och
rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 (Direktivet) i och med att
formuleringen ”uteslutande” tagits bort i Dataskyddsförordningens artikel 85
samt att det i skäl 153 anges att begreppet yttrandefrihet ska ges en bred tolkning.
Sveriges Radio tillstyrker utredningens förslag om att undantag för sådan
behandling som sker för journalistiska ändamål införs i Dataskyddslagen.

9 Barns samtycke som rättslig grund
Det är idag mycket viktigt för barn och att ha möjlighet att använda sociala
medier och likande tjänster för att kunna ta del av information och uttrycka sig i
olika sammanhang. Som framgår av utredningens betänkande finns en rad regler
som syftar till att skydda barns personuppgifter. Utredningen är också
tveksamma till om en hög åldersgräns leder till ett så ökat integritetsskydd att det
motiverar den begräsning av barns rätt till självbestämmande och yttrande- och
informationsfrihet en sådan åldersgräns skulle föranleda.
Sveriges Radio instämmer med utredningens överväganden och förslag att något
samtycke från den person som har föräldraansvar inte ska krävas vid erbjudande
av informationssamhällets tjänster direkt till barn som är 13 år eller äldre.

19 Processuella frågor
19.5 En rättssäker handläggning hos tillsynsmyndigheten
Platsundersökning ska inte kunna ske med tvång
Sveriges Radio instämmer i utredningens bedömning att det inte bör införas
några bestämmelser om tillsynsmyndighetens tillträde till en
personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträdes lokaler.
19.6 Gemensamma tillsynsinsatser
Tilldelning av befogenheter enligt svensk rätt
I den internationaliserade värld vi lever i förekommer många journalistiska
samarbeten över landsgränser. Internationella journalistiska samarbeten blir
också alltmer nödvändiga för att heltäckande rapportera nyhetshändelser och för
att förstå olika strömningar i världen.
För att befrämja sådana samarbeten är det av yttersta vikt att svenska journalister
ska kunna förlita sig på det svenska grundlagsskyddet och lagar som gäller för
journalistisk verksamhet i övrigt i svensk rätt. Att ge utländska
tillsynsmyndigheter rätt att agera enligt utländska lagstiftning på svenskt
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territorium skulle kunna innebära en inskränkning i den svenska rätten och
innebär också en ökad rättsosäkerhet.
Sveriges Radio instämmer därför i utredningens förslag att det inte bör införas
något bemyndigande för tillsynsmyndigheten att medge företrädare för en
utländsk tillsynsmyndighet att inom svenskt territorium agera enligt den
medlemsstatens lagstiftning. Sveriges Radio delar vidare utredningens
bedömning att en sådan medgivande skulle utgöra en överlåtelse av
förvaltningsuppgift i regeringsformens mening.

Stockholm den 1 september 2017
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