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Yttrande över betänkandet Ny dataskyddslag (SOU
2017:39)

Post- och telestyrelsen (PTS) lämnar, främst med utgångspunkt från
myndighetens ansvarsområde, följande synpunkter på betänkandet Ny
dataskyddslag (SOU 2017:39).
Avsnitt 10.6.2 s. 176-178

PTS noterar de föreslagna inskränkningarna avseende tillämpningen av
bestämmelsen gällande viktigt allmänt intresse i 3 kap. 3 § i den nya lagen.
Myndigheten har ingenting i sig att erinra mot dessa inskränkningar.
PTS vill dock påtala att myndigheten inom ramen för sina uppdrag inom
funktionshinderområdet, hanterar känsliga personuppgifter. Det handlar dels
om upphandling av särskilda elektroniska kommunikationstjänster för personer
med funktionsnedsättning (5 kap. 1 § lagen [2003:389] om elektronisk
kommunikation), dels om att verka för att målen för funktionshinderspolitiken
uppnås inom myndighetens ansvarsområde (11 § förordningen [2007:951] med
instruktion för Post- och telestyrelsen).
Lagförslaget innebär för PTS del att behandlingen av känsliga personuppgifter
inom funktionshinderområdet endast kan grundas på samtycke. Detta är ingen
förändring jämfört med vad som gäller idag, men PTS vill i det här
sammanhanget framhålla att detta medför en betungande administrativ
hantering för myndigheten, upphandlade tjänsteleverantörer och användarna av
tjänsterna.
PTS uppmärksammar att det i betänkandet anges att de nu föreslagna
bestämmelserna är avsedda att vara generellt tillämpliga regler och att möjlighet
vid behov finns till sektorspecifik reglering. Utredningen föreslår i 3 kap. 8 § i
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den nya lagen även ett bemyndigande för regeringen att meddela ytterligare
undantag från förbudet att behandla känsliga personuppgifter om det behövs
med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.
Med anledning av det här anförda avser PTS återkomma till regeringen om
behovet att införa sektorspecifik reglering för myndighetens behandling av
känsliga personuppgifter.
Avsnitt 13.4.3 s. 207-208

Utöver vad som anförs ovan om de för PTS specifika behandlingarna av
känsliga personuppgifter, vill PTS även föra fram en synpunkt som angår
personuppgiftsbehandlingar generellt vid såväl PTS som övriga myndigheter.
Enligt art 21.1 (som hänvisar till art 6.1 e) i dataskyddsförordningen har
registrerade rätt att i vissa fall invända mot personuppgiftsbehandlingar. I dessa
bestämmelser liksom i skälen anges att invändningsrätt gäller vid behandlingar
som har sin grund i såväl allmänt intresse som myndighetsutövning. I
betänkandet förs ett resonemang avseende rätten till invändning vid allmänt
intresse med hänvisning till art 6.1. e i förordningen. Utredningen konstaterar
att rätten till invändning vid allmänt intresse inte bör inskränkas genom ett
undantag i dataskyddslagen. Utredningen berör emellertid inte uttryckligen
frågan om invändningsrätt vid myndighetsutövning. Det vore enligt PTS
uppfattning av värde att det i förarbetena till kommande lagstiftning även
tydliggörs hur lagstiftaren ser på en invändningsrätt vid personuppgiftsbehandlingar som vilar på den grunden.

Dan Sjöblom
Generaldirektör

Yttrandet har beslutats av generaldirektören Dan Sjöblom. I ärendets slutliga
handläggning har Anneli Sihlstedt (föredragande), Karolina Asp (chefsjurist),
Stefan Jansson (enhetschef) och Peter von Wowern (enhetschef) deltagit.
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