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Uppgifter i registerutdrag om vem som fått ut informationen

Personuppgiftslagen (1998:204) genomför ett EG-direktiv om behandling av personuppgifter
(direktiv 95/46/EG). Den svenska lagen ska därför tolkas mot bakgrund av EG-direktivet. Enligt EG:s
rättsordning är det EG-domstolen som är exklusivt behörig att göra auktoritativa uttalanden om
innebörden av EG:s rättsregler. Det innebär i princip att det som EG-domstolen slår fast om det
bakomliggande EG-direktivet ska få ett omedelbart genomslag på tolkningen och tillämpningen av
den svenska personuppgiftslagen.

Bestämmelserna om de registrerades rätt att på begäran få ett registerutdrag i 26 § första stycket
personuppgiftslagen är t.ex. till största delen en avskrift av artikel 12 a i EG-direktivet. Där
föreskrivs det en rätt för den registrerade att på begäran få från den personuppgiftsansvarige
skriftlig information om, förutom de uppgifter om personen som finns registrerade, bl.a. "till vilka
mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut". Det har i Sverige antagits att
dessa bestämmelser inte ger den registrerade en rätt att få ut logguppgifter om vilka som fått del av
personuppgifterna (se t.ex. Datainspektionens rapporter 2003:4 s. 7, 2004:3 s. 12 och 2005:1 s. 19)
eller innebär en skyldighet att logga vad som lämnas ut till vem. Än mindre har bestämmelserna
ansetts ge de personuppgiftsansvariga en skyldighet att spara och sedan ta med i ett registerutdrag
själva den information som har lämnats ut från registret. Regeringen har t.ex. ansett att det inte
finns något som hindrar att den personuppgiftsansvarige under tiden från ansökan om
registerutdrag till utlämnandet av registerutdraget utplånar uppgifter (prop. 1997/98:44 s. 132).

En färsk dom från EG-domstolen visar att dessa antaganden inte håller och att skyldigheterna för de
personuppgiftsansvarige är betydligt mer omfattande än vad vi hittills trott i Sverige (dom den 7 maj
2009 i mål C 553/07). Omständigheterna i målet var i korthet följande. En nederländsk kommun
hade ett administrativt befolkningsregister med grundläggande uppgifter om invånarna i kommunen.
Kommunen sparade enligt krav i nederländsk lagstiftning under ett år uppgifter om vilka som hade
fått ut information från registret. Därefter raderades dessa uppgifter automatiskt. En man ansökte
emellertid om att få information om vilka personer som under en tvåårsperiod hade fått ut
personuppgifter om honom och vilka uppgifter som hade lämnats till dessa personer. Kommunen
avslog hans begäran såvitt avsåg uppgifter som hade lämnats ut längre tillbaka i tiden än ett år och
mannen överklagade beslutet. Den nederländska domstolen bad EG-domstolen om ett
förhandsavgörande med tolkningsbesked om registerutdragsskyldigheten enligt EG-direktivet.

EG-domstolen utgick utan vidare från att rätten till registerutdrag innefattar en rätt att också få del
av de uppgifter som lämnats ut. Frågan var, enligt EG-domstolen, om medlemstaterna får begränsa
rätten till ett registerutdrag med information om de mottagare eller mottagarkategorier till vilka
personuppgifterna lämnats ut och information om innehållet i dessa personuppgifter till att avse ett
år innan begäran om registerutdrag gjordes. EG-domstolen konstaterade att registerutdragsrätten,
för att kunna säkerställa att den registrerade kan utnyttja sina övriga rättigheter, med nödvändighet
måste avse förfluten tid. Det innebär alltså i praktiken att EG-domstolen ansåg att det finns en
skyldighet för personuppgiftsansvariga att lagra information om mottagarna och de utlämnande
uppgifterna, trots att den personuppgiftsansvarige inte själv anser sig behöva informationen. Frågan
var i stället, enligt EG-domstolen, hur länge informationen ska lagras.
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EG-domstolen slog fast att det ankommer på medlemsstaterna att fastställa en frist för lagring av
information om mottagarna eller mottagarkategorierna och om innehållet i de uppgifter som lämnats
ut samt att införa bestämmelser om att registrerade har rätt att få tillgång till denna information.
Bestämmelserna ska innebära en lämplig avvägning mellan den registrerades intresse av att skydda
sitt privatliv och den börda som skyldigheten att lagra denna information utgör för den
personuppgiftsansvarige.

Trots att det alltså är upp till medlemsstaterna och inte EG-domstolen att bestämma fristen uttalade
sig EG-domstolen om den aktuella ettårsfristen. EG-domstolen konstaterade att grunduppgifterna i
befolkningsregistret lagrades mycket längre än ett år. Då innebar en ettårsfrist en lämplig
avvägning mellan de olika intressena bara om det kunde visas att en mer långvarig lagring av
informationen utgör en orimlig börda för den personuppgiftsansvarige. Det ankom på den nationella
domstolen att göra de kontroller av detta som är nödvändiga.

Det kan noteras att EG-domstolen inte alls tog upp intresset hos de fysiska personer som är
mottagare, dvs. de personer till vilka den registrerades personuppgifter har lämnats ut.
Datainspektionens inställning har konsekvent varit att logguppgifter utgör någon annans
personuppgifter som inte ska tas med i ett registerutdrag till den registrerade. EG-domstolens dom
innebär dock inte med nödvändighet att man måste, eller ens bör, ta med mottagarnas
personuppgifter i ett registerutdrag, eftersom det räcker att lämna information om
"mottagarkategorierna". Sådana kategorier skulle kunna vara "anställda hos den
personuppgiftsansvarige som behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete", "samarbetande företag
som önskar marknadsföra kompletterande produkter" osv.

En myndighet är enligt grundlag uttryckligen förbjuden att efterforska identiteten på den som på
begäran fått ut en allmän handling för att kunna lagra den informationen och lämna ut den om en
registrerad skulle begära ett registerutdrag (2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen). Även här bör
man i stället för personuppgifter kunna ange en mottagarkategori, t.ex. "de som begärt att få ut en
allmän handling med stöd av offentlighetsprincipen enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen".

En viktig slutsats av domen är att personuppgiftsansvariga nu bör börja spara uppgifter om
mottagarna och själva den information som lämnats ut till dessa, dvs. en kopia av den information
som lämnats ut. Det gäller vid alla former av utlämnande, t.ex. även vid muntligt utlämnande på
telefon av uppgifter från ett register. Av EG-domstolens dom kan man gissa sig till att det i vart fall
inte krävs att dessa logguppgifter sparas under längre tid än den registrerades grunduppgifter
sparas. När man raderar all information om en tidigare kund eller klient från sitt register bör man
alltså kunna radera också alla logguppgifter som avser den personens uppgifter.

En annan slutsats av domen är att man bör vara försiktig när man i fråga om registerutdrag läser
förarbetsuttalanden, uttalanden av Datainspektionen och vad jag skrivit i kommentaren till
personuppgiftslagen (till och med tredje upplagan 2007). En del uttalanden stämmer inte eller är i
vart fall något missvisande eller ofullständiga i belysning av EG-domstolens dom.

Enligt EG-domstolen ska medlemsstaterna fastställa lagringstiden för logguppgifterna. Det återstår
att se om den svenska regeringen kommer att ta initiativ till en lagändring med anledning av
EG-domstolens dom.
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