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Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)
Med anledning av dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018 har man tillsatt
en utredning kring vilka kompletterande förslag som ska göras i svensk rätt.
Dataskyddsutredningen har lämnat förslag på dessa och Finansbolagen vill framföra sina
kommentarer i utvalda delar. Föreningen är även av den principiella uppfattningen att tolkning
av direktiv och förordningar ska vara så konform med EU-akterna i så hög grad som möjligt.
Tillsyn
Finansinspektionen utövar tillsyn över företag som agerar på det finansiella området,
däribland finansbolag med olika tillstånd. Regelverket har sedan finanskrisen utökats och kan
även vara betungande för finansbolagen att följa. Enligt regelverket finns även sanktioner som
kan bli aktuella för det fall regelverket inte följs.
Dataskyddsutredningen föreslår att Datainspektionen ska vara tillsynsmyndighet. Tillsynen
omfattar finansbolag och alla andra företag som behandlar personuppgifter i sin verksamhet.
Även Datainspektionen har mandat att påföra sanktioner på företag som inte följer
dataskyddsförordningen eller lagen på ett adekvat sätt. Sanktionen är synnerligen kraftig.
Föreningen vill i detta sammanhang lyfta risken för att kraven enligt dessa regelverk kan
överlappa varandra, kanske även vara motstridiga. Det behövs ett klargörande från svensk
lagstiftnings håll kring hur tillsynsmyndigheterna ska fördela ansvaret sinsemellan samt hur
kraven och arbetet kommer att samordnas. Finansbolagen har enligt ex.
penningtvättsregelverk krav på sig att hantera risker i sin verksamhet. Denna hantering kan
innefatta hantering av personuppgifter och behöver därför klargöras. Det är av stor vikt att
det för företagen blir tydligt vad som gäller i olika situationer.
Sekretess
En annan viktig fråga gäller sekretessen hos Datainspektionen, som myndigheten själv har
uppmärksammat. I Datainspektionens skrivelse ”Vissa frågor om sekretess med anledning av
EU:s dataskyddsreform (2017-07-07)” tas frågan om sekretess upp, bl.a. vad gäller
incidentrapportering. Denna skrivelse ansluter föreningen sig till.
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Personuppgifter som rör lagöverträdelser
Av dataskyddsförordningens 10:e artikel framgår att personuppgifter som rör lagöverträdelser
ska få utföras ”under kontroll av en myndighet”. I utredningen föreslås i 3 kap. 9 § den nya
dataskyddslagen att det endast får göras av myndigheter. Detta är enligt föreningen att gå för
långt i implementeringen. Andra än myndigheter kan ha ett befogat intresse av att behandla
sådana personuppgifter, ex. vad gäller dokumentation och bevisföring vid brott eller
brottsmisstankar. Det bör i den nya dataskyddsregleringen förtydligas att vissa företag får
utföra sådan behandling i vissa situationer.
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