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Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om domstolsdatalagen
(2015:728)2
dels att 5, 11, 12, 19 och 22 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 4, 11 och 12 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 3 § ska betecknas 5 §,
dels att 4, 7, 10, 13, 14 och 20 §§ och rubriken närmast före 10 § ska ha
följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 och 11 §§, och närmast före
3 och 11 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Förhållandet till annan reglering
3 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.
4 § Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om
inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.
7 § Personuppgifter som behandlas enligt 6 § får även behandlas om det
behövs för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med
lag eller förordning.
Personuppgifter som behandlas enligt 6 § får behandlas även för andra
ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som
är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Dataskyddsombud
10 §3 Den personuppgiftsansvarige ska utse ett eller flera dataskyddsombud.
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Prop. 2017/18:113, bet. 2017/18:JuU33, rskr. 2017/18:231.
Senaste lydelse av 3 § 2016:759.
Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.
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11 § Den personuppgiftsansvariges skyldighet att informera den
registrerade om en personuppgiftsincident enligt artikel 34 i EU:s
dataskyddsförordning gäller inte sådana uppgifter som den personuppgiftsansvarige inte får lämna ut till den registrerade enligt lag eller annan
författning eller enligt beslut som har meddelats med stöd av författning.
13 § Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad
som är känt om personen utifrån sådana uppgifter som avses i artikel 9.1 i
EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter).
14 § Vid sökning i personuppgifter är det förbjudet att använda
sökbegrepp som avslöjar känsliga personuppgifter, uppgifter om nationell
anknytning eller uppgifter om brott eller misstanke om brott.
Användning av särskilda beteckningar för identifiering av en viss
mål- eller ärendetyp som sökbegrepp omfattas inte av förbudet i första
stycket.
20 § Beslut enligt artiklarna 12.5 och 15–21 i EU:s dataskyddsförordning
som har meddelats av en hovrätt, tingsrätt eller förvaltningsrätt i egenskap
av personuppgiftsansvarig får överklagas till kammarrätten. En kammarrätts
beslut i sådana frågor får överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.
Högsta domstolens och Högsta förvaltningsdomstolens beslut i frågor
som avses i första stycket får inte överklagas.
1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har
meddelats före ikraftträdandet.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande vid sådan behandling av personuppgifter som avses i artikel 2.2 d i EU:s dataskyddsförordning, i den
ursprungliga lydelsen.
På regeringens vägnar
MORGAN JOHANSSON
Martina Löfstrand
(Justitiedepartementet)
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