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Yttrande över SOU 2017:39, Ny dataskyddslag, Kompletterande bestämmelser
till EU:s dataskyddsförordning
Med anledning av att Sveriges Television AB (SVT) inbjudits att inlämna synpunkter på rubricerade
betänkande, vill företaget avge följande remissyttrande. SVT yttrar sig endast över de delar av
betänkandet som rör företagets verksamhet eller på annat sätt berör frågor av mer principiell
karaktär för SVT.
SVT:s synpunkter redovisas nedan med hänvisning till kapitelindelningen i betänkandet.

7 Förhållande till yttrande- och informationsfrihet
SVT instämmer med utredningens konstaterande att undantaget för journalistiska ändamål ger
uttryck för proportionalitetsprincipen och intresseavvägningen mellan intresset av yttrandefrihet och
intresset av skydd för privatlivet. Yttrandefriheten och journalistik är begrepp som måste tolkas vitt,
något som framgår av att undantaget för journalistiska ändamål inte är begränsat till och förbehållet
journalister eller traditionella medieföretag.
SVT instämmer i utredningens överväganden och förslag att en upplysningsbestämmelse tas in i den
nya dataskyddslagen (Dataskyddslagen), som tydliggör att bestämmelserna i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (Dataskyddsförordningen) och i Dataskyddslagen inte ska tillämpas i den utsträckning tillämpningen skulle strida mot tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen är, såsom utredningen anför, nödvändiga för att möjliggöra opinionsskapande verksamhet innefattande bl.a. meddelarfrihet och källskydd, som utgör en grund i ett
demokratiskt samhälle. Mot bakgrund av att en överträdelse av en bestämmelse i Dataskyddsförordningen kan leda till kännbara sanktionsavgifter är det av ännu större vikt att en sådan
bestämmelse tas in i Dataskyddslagen.
SVT instämmer även i 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. SVT instämmer således i utredningens förslag att ett undantag för sådan behandling som
sker för journalistiska ändamål också införs i Dataskyddslagen.

9 Barns samtycke som rättslig grund
SVT instämmer i 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.
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17 Sekretess
17.4 Tystnadsplikt för dataskyddsombud
SVT instämmer i utredningens förslag att den som utses till dataskyddsombud ska iaktta tystnadsplikt
avseende sådan information som han eller hon vid utförande av sin uppgift fått veta om enskildas
personliga eller ekonomiska förhållanden.
Tystnadsplikten bör enligt SVT:s mening även omfatta information som avser
personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdes säkerhetsåtgärder och driftsförhållanden. Vid
utförande av sin uppgift kan dataskyddsombudet få information avseende viktiga säkerhetsrutiner
såsom inloggning, autentisering, kryptering vid användning av IT-system men även avseende fysisk
säkerhet av personuppgifter som behandlas. Risken för säkerhetsattacker ökar drastiskt vid spridning
av sådan information. SVT anser således att tystnadsplikt avseende säkerhetsåtgärder och
driftsförhållanden är minst lika viktig för skydd av enskildas integritet. För liknande resonemang, se
även Datainspektionens skrivelse 1704 - 2017, Vissa frågor om sekretess med anledning av EU:s
dataskyddsreform, av den 7 juli 2017.

19 Processuella frågor
19.5 En rättssäker handläggning hos tillsynsmyndigheten
SVT instämmer med utredningens överväganden och förslag att det inte bör införas några
bestämmelser om tillsynsmyndighetens tillträde till lokaler som tillhör en personuppgiftsansvarig
eller ett personuppgiftsbiträde.
19.6 Gemensamma tillsynsinsatser
Det sätt på vilket Dataskyddsförordningen är författat lämnar omfattande utrymme för
medlemsstaterna att antingen precisera hur bestämmelserna ska tillämpas eller göra undantag från
desamma. Om företrädare för en utländsk tillsynsmyndighet skulle tillåtas att inom svenskt
territorium agera enligt den medlemsstatens lagstiftning skulle skillnaderna i tillämpningen minska
förutsebarheten och därmed även rättssäkerheten för de aktörer som berörs av lagstiftningen.
I dag förekommer många internationella journalistiska samarbeten, samarbeten som blir alltmer
nödvändiga för att heltäckande kunna omfatta och rapportera nyhetshändelser som berör personer,
företag, myndigheter m.fl. i olika länder, t.ex. avslöjandena kring de s.k. Panamadokumenten. För
svenska journalister är det av största vikt att i sådana samarbeten kunna lita på det svenska
grundlagsskyddet och vad som i övrigt gäller för journalistisk verksamhet enligt svensk rätt.
SVT anser att detta utgör avgörande argument för att instämma i utredningens bedömning 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. SVT
delar vidare utredningens bedömning att ett sådant medgivande skulle utgöra en överlåtelse av
förvaltningsuppgift i regeringsformens mening.
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19.9 Ideella organisationer som är verksamma inom dataskyddsområdet
SVT instämmer i utredningens bedömning att mandat från den registrerade ska krävas för att ideella
organisationer ska få företräda registrerade hos tillsynsmyndigheten eller i allmän domstol och i
förvaltningsdomstol.
Att ge ideella organisationer talerätt – utan krav på godkännande från de registrerade – är såsom
utredningen anför en företeelse som inte är etablerad i svensk rätt. De registrerade som önskar
biträde av en ideell organisation är inte på något sätt förhindrade från att anlita organisationen i
fråga, varför den föreslagna lösningen varken stärker eller försvagar skyddet för deras rättigheter.

Stockholm den 1 september 2017
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