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Svar på er begäran  

Datainspektionen kommer inte att vidta någon åtgärd med anledning 

av er begäran.  

 

Som Datainspektionen uppfattar er skrivelse begär ni med anledning av EU-

domstolens dom i mål C-201/14 att Datainspektionen utreder SPAR-registrets 

skyldighet att förhandsinformera privatpersoner direkt, när utlämning och 

tillgång till deras personuppgifter bereds inom SPAR-registrets service-

verksamhet. Ni begär även, av samma anledning, att Datainspektionen inleder 

ett vidare arbete för att anpassa svenska öppna data-projekt till dataskydds-

direktivets krav. 

 

Datainspektionen får dagligen in en mängd tips och klagomål från allmän-

heten. För att vi ska kunna utföra vår tillsyn är vi tacksamma för det. 

Datainspektionen har dock ingen skyldighet att inleda tillsyn på grund av ett 

klagomål utan avgör självständigt i vilka fall vi ska inleda tillsyn. Vi agerar 

heller inte ombud för den som klagar hos oss. 

 

Datainspektionen har beslutat att inte vidta någon åtgärd med anledning av 

er begäran. Som allmän information om de frågor som ni tar upp i er skrivelse 

kan följande nämnas.  

 

Regeringen bedömde i prop. 1997/98:136 s. 65 ff. att tillhandahållandet av 

SPAR-registret var förenligt med dataskyddsdirektivet. Regeringens 

bedömning redovisas p . 72 f.  

 

Ändamålet med SPAR gäller dels kontroll i allmän mening av 
befintliga personuppgifter, dels urvalsdragning av personuppgifter. 
Verksamheten med SPAR måste sammantaget betraktas som ett 
allmänt och berättigat intresse. Enskilda som inte vill ta emot 
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direktreklam kan låta markera detta i registret. De kunder som 
använder SPAR för kontroll av egna uppgifter, tar i princip 
uteslutande in uppgifterna på medium för automatiserad behandling. 
I dessa fall sker en ny behandling hos kunden. Inte heller denna 
behandling kan anses oförenlig med det angivna ändamålet med 
SPAR. Principerna i artikel 6 i dataskyddsdirektivet får därmed anses 
tillgodosedda. 

Dataskyddsdirektivet innehåller i artikel 7 bestämmelser om när 
behandling av personuppgifter är tillåten. Behandling får ske bl.a. när 
denna är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt 
intresse. Under vissa förutsättningar får behandling också ske när 
denna är nödvändig för ändamål som rör berättigade intressen hos 
den registeransvarige eller hos den till vilken uppgifterna har lämnats 
ut. Genom SPAR kan enskilda på ett enkelt sätt kontrollera att 
personuppgifter i t.ex. kund- eller medlemsregister är korrekta och 
fullständiga. De kunder som använder SPAR kan också ha ett 
berättigat intresse att erhålla urval av uppgifter för direktreklam. 

Uppgifterna i SPAR samlas inte in från den registrerade, vilket 
aktualiserar informationsplikten i artikel 11, punkt 1. I punkt 2 görs 
dock undantag från informationsplikten när det visar sig omöjligt 
eller innebär en oproportionerligt stor ansträngning att ge 
information eller när registrering eller utlämnande uttryckligen 
föreskrivs i författning. I sådana fall skall medlemsstaterna föreskriva 
lämpliga skyddsåtgärder. Regeringen vill härvid framhålla att 
uppgifterna i SPAR omfattas av sekretess på samma sätt som 
uppgifterna i folkbokföringen. Sekretesskyddet gäller såväl för 
uppgifter av särskilt ömtålig art som för normalt harmlösa uppgifter 
vilka på grund av omständigheterna i det enskilda fallet är 
skyddsvärda. Ett exempel på den sistnämnda typen av uppgifter kan 
vara en persons adress i fall av befarad personförföljelse. 
Sekretesskyddade uppgifter om en person har samma förutsättningar 
att hållas hemliga i SPAR som i folkbokföringen. Vidare skall enligt 
Datainspektionens föreskrifter källan anges när namn- och 
adressuppgifter ur SPAR används för direktmarknadsföring. 
Bestämmelser av motsvarande innebörd bör införas i förordning. Det 
bör noteras att SPAR-nämnden fyller en viktig funktion med sin 
bevakning av integritetsfrågor och uppföljning av etiska aspekter vid 
behandling av befolkningsuppgifter. Regeringen avser också att låta 
informera om SPAR. 

I lagförslaget har tagits in en bestämmelse att en registrerad efter 
särskild framställan kan undgå att blir föremål för urvalsdragning för 
direktreklam. Detta innebär att också principerna i artikel 14 i 
dataskyddsdirektivet är tillgodosedda. 

Sammanfattningsvis anser regeringen att behandlingen av 
personuppgifter i SPAR i de former som framgår av förslaget till 
lagreglering är förenlig med dataskyddsdirektivet. 
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Vad gäller s.k. öppna data projekt som bygger på det s.k. PSI-direktivet 

(Europaparlamentet och rådet direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 

om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn) 

konstaterade PSI-utredningen i sitt betänkande SOU 2014:10 att de ändringar 

som infördes i PSI-direktivet 2013 (Europaparlamentet och rådets direktiv 

2013/37/EU av den 26 juni 2013 om ändring av direktiv 2003/98/EG om 

vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn) inte innebär 

något behov av att ändra PSI-lagen? (SOU 2014.10 s. 69 f). 

 

I det sistnämnda direktivet förtydligades även att tillämpningen av PSI-

direktivet inte påverkar tillämpning av dataskyddsdirektivet. Förutom den 

tidigare allmänt formulerade bestämmelsen i artikel 1.4 infördes ett 

utförligare undantag för skyddet av den personliga integriteten i artikel 1.2 c. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Martin Brinnen 

 


