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Inledning
Ni har ställt en fråga till Datainspektionen rörande personuppgiftsbehandling
inom ramen för uppföljning av den finansiella samordningen, och lämnar
bl.a. följande information. Föreningen Nationella Nätverk för
Samordningsförbund (NNS) är en medlemsorganisation med för närvarande
73 samordningsförbund som medlemmar. NNS har utvecklat ett instrument
som möjliggör bedömning av kvalitet avseende samordningsförbundens
verksamhet. Instrumentet består av enkäter som avser mäta ett antal
framtagna indikatorer för att bedöma kvaliteten i egen verksamhetsutveckling
över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund samt ge förbund och
ingående parter ett stöd för att förbättra samordningen av
arbetslivsrehabliterande insatser. Dessutom ger enkäterna möjlighet att
aggregera data nationellt. För att kunna göra jämförelser av data mellan
förbund har NNS antagit rollen som personuppgiftsansvarig i syfte att hantera
aggregerad data på nationell nivå. NNS äger således instrumentet i syfte att
möjliggöra erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning mellan
samordningsförbund och skapa förutsättningar för gemensamt lärande.
Frågan i detta fall rör föreningen NNS möjlighet att hantera data på
aggregerad nivå och inte enskilda samordningsförbunds hantering av
individdata.
Datainspektionen kan endast lämna bindande besked inom ramen för sin
tillsynsverksamhet. Den information som ges här inte är något beslut, utan är
avsedd att ge vägledning utifrån den information som lämnats.
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Det här svaret behandlar endast NNS behandling av personuppgifter och inte
den behandling av personuppgifter som aktualiseras hos de enskilda
samordningsförbunden.

Begreppet personuppgift
Ni uppger att NNS vill få klarhet i huruvida indikatorprojektets hantering av
data avseende deltagare i finansierade rehabiliteringsinsatser är att betrakta
som avidentifierade uppgifter och därmed inte regleras av
personuppgiftslagen. Ni gör själva bedömningen att det inte är fråga om
personuppgifter.
Enligt personuppgiftslagen är all information som direkt eller indirekt är
hänförlig till en fysisk som är i livet personuppgifter. Krypterade eller kodade
uppgifter är personuppgifter så länge det är möjligt att låsa upp kodningen
eller krypteringen, oavsett om kodnyckeln finns hos den
personuppgiftsansvarige eller någon annanstans. Även uppgifter som genom
s.k. bakvägsidentifikation är möjliga att hänföra till en fysisk person, t.ex. för
att det är fråga om många olika uppgifter som var för sig inte är direkt
utpekande men som i sin helhet utpekar en fysisk person, är personuppgifter.
Datainspektionen har inte någon praxis kring hur många personer som
behöver ingå i en enkät för att informationen inte ska utgöra personuppgifter,
utan det måste bedömas från fall till fall utifrån omständigheterna,
exempelvis vilka frågor som ställs.

Personuppgiftsansvar
På Datainspektionens webbplats kan ni läsa om personuppgiftsansvar:
http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vemar-personuppgiftsansvarig1/
Personuppgiftsansvaret är inte något som går att avtala om, utan avgörs
antingen utifrån de faktiska omständigheterna eller finns angivet särskilt i så
kallad registerförfattning. NNS kan alltså inte ”ta på sig rollen” som
personuppgiftsansvarig.
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Det är den som är personuppgiftsansvarig för en behandling av
personuppgifter som har att se till att gällande regler om
personuppgiftsbehandling följs och som kan drabbas av skadeståndsansvar
och sanktioner om regelverket inte efterlevs.

Grundläggande krav och tillåten behandling
För att få behandla personuppgifter krävs att det finns en s.k. laglig grund för
behandlingen, det framgår av 10 § personuppgiftslagen. I den utsträckning
som NNS är personuppgiftsansvarig måste NNS således ha en grund för sin
behandling av personuppgifter, antingen samtycke eller någon av de andra
grunder som anges i 10 §. På Datainspektionens webbplats går att läsa mer om
när behandling av personuppgifter är tillåten:
http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/narfar-man-behandla-personuppgifter-utan-samtycke-fran-de-registreradepersonerna1/
När det gäller samtycke så är ett krav för att samtycket ska vara giltigt att det
lämnas frivilligt. Att ett samtycke ska vara frivilligt kan sägas innebära att den
enskilde i praktiken måste ha ett fritt val att avgöra om hans eller hennes
uppgifter ska få behandlas. Kravet på frivillighet innebär att det kan vara
problematiskt att använda sig av samtycke som grund för behandlingen när
det råder en ojämlikhet i relationen mellan den personuppgiftsansvarige och
den registrerade, exempelvis som i relationen arbetsgivare och arbetstagare
eller mellan en myndighet och en enskild. På Datainspektionens webbplats
går det läsa mer om samtycken och kravet på frivillighet:
http://www.datainspektionen.se/lagar-ochregler/personuppgiftslagen/samtycke/
Den personuppgiftsansvarige måste även se till att behandlingen uppfyller de
grundläggande kraven på personuppgiftsbehandling som anges i 9 §
personuppgiftslagen. Det går att läsa mer om de grundläggande kraven på
Datainspektionens webbplats:
http://www.datainspektionen.se/lagar-ochregler/personuppgiftslagen/grundlaggande-krav/
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Information till registrerade
När personuppgifter samlas in och behandlas måste de personer som
registreras bli informerade om detta. Dessutom måste det finnas möjlighet för
de registrerade att ta del av de uppgifter som registrerats om dem.
Personuppgifter får normalt sett inte registreras i databaser eller liknande
register utan att de berörda känner till vad uppgifterna ska användas till och
vem som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. På Datainspektionens
webbplats finns mer information om vilka krav som gäller för information till
de registrerade:
http://www.datainspektionen.se/lagar-ochregler/personuppgiftslagen/information-till-registrerade/

Övrigt
När det gäller avtalsrättsliga frågor om licensavtalen och övriga frågor om
relationen mellan samordningsförbunden och NNS, som inte rör
tillämpningen av personuppgiftslagens bestämmelser, så faller dessa utanför
Datainspektionens verksamhetsområde. Detsamma gäller frågor som rör
allmänna handlingar och tillämpningen av offentlighets- och
sekretesslagstiftningen.

Eva Maria Broberg
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