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SFS 2020:421 den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har 

meddelats i anslutning till lagen. 

5 §    Denna lag gäller inte när personuppgifter behandlas med stöd av 

1. lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister,

2. lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor,

eller 

3. patientdatalagen (2008:355).

6 §    I lagen (2020:422) om Rättsmedicinalverkets elimineringsdatabas 

finns bestämmelser om Rättsmedicinalverkets behandling av 

personuppgifter i myndighetens elimineringsdatabas. 

Uppgifter om avlidna 

7 §    Följande reglering ska i tillämpliga delar gälla även vid behandling av 

uppgifter om avlidna i Rättsmedicinalverkets verksamhet:  

1. denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den,

2. EU:s dataskyddsförordning, lagen (2018:218) med kompletterande

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har 

meddelats i anslutning till den, och 

3. brottsdatalagen (2018:1177) och föreskrifter som har meddelats i 
anslutning till den. 

Personuppgiftsansvar 

8 §    Rättsmedicinalverket är personuppgiftsansvarigt för behandling av 

personuppgifter i myndighetens verksamhet. 

Elektroniskt utlämnande av personuppgifter 

9 §    Personuppgifter får lämnas ut elektroniskt om det inte är olämpligt. 

Utlämnande får dock inte ske i form av direktåtkomst. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd 

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om 

begränsningar av möjligheten att lämna ut personuppgifter elektroniskt. 

2 kap. Behandling av personuppgifter inom det område som 
omfattas av EU:s dataskyddsförordning 

Ändamål 

1 §    Rättsmedicinalverket får behandla personuppgifter om det är 

nödvändigt för att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter i den 

rättspsykiatriska, rättskemiska, rättsmedicinska eller rättsgenetiska 

verksamheten. 

2 §    Personuppgifter som behandlas enligt 1 § får även behandlas för att 

fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller 

förordning.  

Personuppgifterna 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. 

Sökförbud 

3 §    Det är förbjudet att göra sökningar i syfte att få fram ett urval av 

personer grundat på personuppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung,  

Obs! Denna rättelsesida ersätter s. 2 i tidigare publicerade SFS 2020:421.  

Rättelsen avser 1 kap. 6 §.  
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