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Vad är GDPR

• GDPR står för General Data Protection Regulation

• GDPR är en förordning från Europaparlamentet

• GDPR ersätter PuL

• GDPR gäller som lag från 2018-05-25

• GDPR kallas även Dataskyddslagen

• Datainspektionen är tillsynsmyndighet



Regelverk

• Förordning EU 2016/679 (88 sidor)

• 173 skäl och 99 artiklar

• Betänkande av Dataskyddsutredningen SOU 2017:39 (504 sidor)

• Regeringens proposition 2017/18:105 (335 sidor)

• Lag SFS 2018:218 (7 sidor)

• Behandling av personuppgifter omfattar i princip all befattning och alla 
åtgärder som vidtas med uppgifterna, såsom exempelvis insamling, 
registrering, lagring, spridning men även radering.



Ny dataskyddslag, Prop. 2017/18:105

• Regeringen föreslår att personuppgiftslagen upphävs och att en ny lag med 
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning införs. Vidare föreslås att 
vissa bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen ändras. 

• Den föreslagna lagen innehåller bl.a. bestämmelser om att dataskyddsförordningen med 
vissa undantag ska gälla även utanför sitt egentliga tillämpningsområde, t.ex. i 
verksamhet som rör nationell säkerhet. 

• Lagförslaget förtydligar under vilka förutsättningar personuppgifter får behandlas med 
stöd av dataskyddsförordningen. Regeringen föreslår bl.a. att ett barn som är minst 13 år 
ska kunna samtycka till behandling av personuppgifter i samband med användning av 
informationssamhällets tjänster, t.ex. sociala medier. 

• Förslaget till ny lag innehåller också vissa bestämmelser om begränsning av de 
registrerades rättigheter samt om skadestånd och överklagande av bl.a. 
tillsynsmyndighetens beslut. 

• Slutligen anges att dataskyddsförordningen och den nya lagen inte ska tillämpas i den 
utsträckning det strider mot tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. 

• Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018.



Vad är personuppgifter

• Namn

• Personnummer

• E-postadress

• Telefonnummer

• Registreringsnummer på bil

• Inlägg på sociala medier

• Fotografi på person

• IP-adress

• Mail, SMS

• Etc.



Huvudprinciper, sida 1 av 2

• Personuppgifter får endast behandlas om något av följande uppfylls

1. Samtycke

2. Avtal

3. Rättslig förpliktelse

4. Skydda grundläggande intressen

5. Nödvändig för att utföra uppgift av allmänt intresse

6. Nödvändig för personuppgiftsansvariges eller tredje parts berättigade intressen 
(undantag finns)



Huvudprinciper, sida 2 av 2

• Den registrerade har rätt till tillgång till data

• Rätt till rättelse, rätt att bli bortglömd

• Dataportabilitet på strukturerat sätt

• Tidsbegränsning (så länge det ursprungliga behovet finns eller enligt avtal)

• Krav på dataskydd mot t ex dataintrång

• Den nya lagen skall anpassas efter varje lands grundlag (yttrande- och 
informationsfrihet i nationell rätt) vilket gör att tolkningen kan bli 
annorlunda i olika länder



Missbruksregeln försvinner

• Den så kallade ”missbruksregeln” som finns i personuppgiftslagen (PuL) 
kommer inte längre att gälla när GDPR börjar tillämpas. 

• Enligt denna regel kunde ”ostrukturerat” material, det vill säga text och 
bild i en löpande illustrerad text, få användas utan samtycke från de som 
förekom i texten och på bilderna under förutsättning att materialet inte 
kränker personernas integritet. 

• Ändringen innebär att samtliga behandlingar av personuppgifter måste 
baseras på exempelvis avtal, samtycke, lagkrav eller undantag.



GDPR gäller retroaktivt

• GDPR gäller som lag från 2018-05-25 och är då tillämpbar retroaktivt

• Det innebär att redan publicerade bilder på internet omfattas av reglerna i 
GDPR bl a vad gäller samtycke, m m



Privat-undantaget

• GDPR gäller inte privat bruk

• Viktigt att notera är att om man publicerar bilder på webben (exempelvis 
blogg, websida, socialt media med större spridning) så är det inte längre 
privat bruk



Undantag för yttrande och informationsfrihet

• Journalistiska, akademiska, konstnärliga och litterära uttrycksformer 
undantas

• OBS! Undantagen kan variera från land till land



Utgivningsbevis

• En webbplats som har ett utgivningsbevis får grundlagsskydd enligt 
yttrandefrihetsgrundlagen och då gäller exempelvis inte reglerna i GDPR. 

• Vem som helst kan ansöka om ett utgivningsbevis, men det medför vissa skyldigheter. 
(kostar 2000 kr för 10 år, ansökan görs hos https://www.mprt.se/)

1. en utgivare ska alltid finnas. Utgivaren har ensam det straffrättsliga ansvaret för allt som 
publiceras. Utgivaren ska anmälas till Myndigheten för radio och tv

2. webbplatsens och utgivarens namn samt vem som har utsett utgivaren ska publiceras på 
webbplatsen

3. innehållet på webbplatsen ska dokumenteras och sparas i sex månader efter varje förändring

• De publiceringar som strider mot grundlagen, som till exempel förtal, är inte tillåtna 
och kan polisanmälas.

• I vissa fall kan också Justitiekanslern ta upp åtal som handlar om förtal

https://www.mprt.se/


Förutsättningar för att få utgivningsbevis

• Man kan bara få utgivningsbevis om websidan/databasen

är tillgänglig för allmänheten

tillhandahålls på särskild begäran, det vill säga att besökaren aktivt söker upp den

är väl avgränsad och framstår som en sammanhållen produkt, exempelvis genom 
enhetlig formgivning

inte kan ändras av någon annan än redaktionen

har ett namn som innehåller ett domännamn

• Dessutom måste databasen ha:

anknytning till Sverige, till exempel genom att redaktionen finns i här.

en behörig utgivare.

ett namn som inte kan förväxlas med någon annan databas som finns registrerad.



Sammanfattning för amatörfotografer

• GDPR gäller från 2018-05-25 – Tillämpas retroaktivt

• Privata bilder omfattas ej så länge de inte publiceras

• Konstnärliga/journalistiska bilder omfattas ej

• För bilder som inte omfattas av ovanstående krävs samtycke från samtliga 
på bilden

• ”Missbruksregeln” är borta

• Utgivningsbevis (för specifik websida) gör att GDPR inte gäller (för den 
sidan)



Värt att notera

• Reglerna i GDPR gäller hela EU (och kommer att gälla EES när nya EES-
avtalet är klart), men tolkningarna i respektive land kan vara olika

• Tillsynsmyndigheten på Malta, IDPC (idpc.org.mt), anser bl a att det 
konstnärliga undantaget inte omfattar gatufotografering
https://idpc.org.mt/en/Documents/Data%20Protection%20and%20Street
%20Photography.pdf

https://idpc.org.mt/en/Documents/Data Protection and Street Photography.pdf


Att fundera över

• Faller dessa typer av bilder under journalistiska eller konstnärliga 
undantaget, eller gäller GDPR?

1. Semesterbilder

2. Bilder från sportevenemang 

3. Porträtt

4. Bilder från fester och festivaler

5. Bilder från uppträdanden (bl a i skola, förening etc)



Källor

• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

• http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/02/prop.-201718105/

• https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2018-04/SFS2018-218.pdf

• https://www.kamerabild.se/nyheter/lag-upphovsr-tt/gdpr-s-p-verkas-fotografer-av-den-nya-lagen

• https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/

• https://gdprhero.se/lar-dig-mer-om-gdpr/tre-saker-du-inte-trodde-var-en-personuppgift/

• http://www.limhamnsjuristen.se/okategoriserade/gdpr-for-dummies/

• https://idpc.org.mt/en/Documents/Data%20Protection%20and%20Street%20Photography.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/02/prop.-201718105/
https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2018-04/SFS2018-218.pdf
https://www.kamerabild.se/nyheter/lag-upphovsr-tt/gdpr-s-p-verkas-fotografer-av-den-nya-lagen
https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/
https://gdprhero.se/lar-dig-mer-om-gdpr/tre-saker-du-inte-trodde-var-en-personuppgift/
http://www.limhamnsjuristen.se/okategoriserade/gdpr-for-dummies/
https://idpc.org.mt/en/Documents/Data Protection and Street Photography.pdf

