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Information om klagomål enligt 
dataskyddsförordningen

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har den 2021-08-25 tagit emot ett klagomål mot 
er. Klagomålet gör i huvudsak gällande att ni publicerat känsliga personuppgifter om 
enskilda på er webbplats utan de omnämndas samtycke och att ni inte bemött de 
omnämndas begäran om radering av sina personuppgifter.

Klagomålet har lämnats in av ett antal personer som uppger sig ha blivit omnämnda i 
ett offentligt blogginlägg på er webbplats. I klagomålet gör de omnämnda personerna 
gällande att de inte samtyckt till publiceringen, att det rör sig om publicering av 
känsliga personuppgifter och uppgifter av rent privat karaktär samt att syftet med 
publiceringen hade kunnat uppnås utan att de omnämnda pekades ut med namn. De 
klagande gör även gällande att de har varit i kontakt med er och begärt att få de 
publicerade personuppgifterna borttagna från er webbplats. De uppger att de fått ett 
nekande svar på sin begäran utan motivering till varför borttagningen inte varit möjligt.

IMY har inte tagit ställning till innehållet i klagomålet. Det innebär att IMY inte gjort 
någon bedömning av om det är ni som är personuppgiftsansvariga för den aktuella 
personuppgiftsbehandlingen eller om behandlingen uppfyller 
dataskyddsförordningens1 bestämmelser. 

Med denna skrivelse vill IMY informera er om innehållet i klagomålet och lämna 
följande upplysningar om de bestämmelser som klagomålet rör.

Dataskyddsförordningen, vanligtvis förkortad GDPR, är till för att skydda enskilda 
individers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 
personuppgifter. Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas 
till en levande fysisk person. Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer för vilka 
ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. En 
personuppgiftsansvarig kan vara en fysisk eller juridisk person, exempelvis ett företag, 
en organisation eller en myndighet. När personuppgifter behandlas måste det ske i 
enlighet med dataskyddsförordningens bestämmelser. 

De vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt 
dataskyddsförordningen. En registrerad har bland annat rätt att få uppgifter raderade 
om det inte publiceringen faller under något tillämpligt undantag, såsom att den är 
nödvändigt för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet. Den registrerade har 

1  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personers med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
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exempelvis inte rätt till radering vid behandling av personuppgifter som sker 
uteslutande för journalistiska ändamål men ska då enligt artikel 12.4 få information om 
att detta är orsaken till att åtgärder inte vidtagits med anledning av dennes begäran 
och om möjligheten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och begära 
rättslig prövning. 

Högsta domstolen har uttalat att publicering av uppgifter av rent privat karaktär normalt 
sett inte kan anses ha ett journalistiskt ändamål, oberoende av om publiceringen sker i 
ett sammanhang som i övrigt har journalistiska ändamål, samt att det därvid i princip 
saknar betydelse om uppgifterna angår personer som det lämnats även andra 
uppgifter om och som får anses vara omfattade av det journalistiska ändamålet (se 
NJA 2001 s. 409 och Integritetsskyddsmyndighetens beslut i dnr 360-2010).

EU-domstolen har i dom (Buivids, C-345/17) 2 förtydligat hur man avgör ifall en 
behandling av personuppgifter har skett uteslutande för journalistiska ändamål. Så är 
fallet om behandlingen endast syftar till att sprida information, åsikter eller idéer till 
allmänheten. Undantaget för journalistiska ändamål ska endast tillämpas om det är 
nödvändigt för att förena rätten till skydd för personuppgifter med rätten till 
yttrandefrihet. I den bedömningen ska man särskilt beakta Europadomstolens 
rättspraxis kring avvägningen mellan dessa rättigheter. I bedömningen ska bland 
annat vägas in reportagets bidrag till en debatt av allmänintresse, hur känd den 
aktuella personen är, reportagets syfte, den aktuella personens tidigare agerande, 
innehållet i, formen på och återverkningarna av offentliggörandet, sättet och 
omständigheterna då uppgifterna erhölls samt hur tillförlitliga dessa är. Vidare ska man 
beakta vilka möjligheter den ansvarige har att vidta åtgärder för att mildra ingreppet i 
rätten till privatliv, såsom att pseudonymisera personuppgifterna, utan att förfela syftet 
med publiceringen. 

På IMY:s webbplats finns det mer information om de bestämmelser som gäller vid 
behandling av personuppgifter, www.imy.se. 

IMY kommer inte att vidta någon annan åtgärd med anledning av klagomålet än att 
skicka detta informationsbrev till er och informera klaganden om det. Observera att 
denna information inte är något beslut från IMY och att ni inte behöver ge IMY något 
svar eller återkoppling.

Sofia Standar
Jurist, Integritetsskyddsmyndigheten

2 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210766&doclang=sv. 
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