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Instruktion till mall för informationsbrev inför behandling 

av personuppgifter 

Inledning 

Den här instruktionen är framtagen för dig som medarbetare på Södertörns högskola. Den är 

tänkt att underlätta för dig när du ska sammanställa den information som du enligt 

dataskyddsförordningen (i fortsättningen GDPR) måste ge när du behandlar 

personuppgifter. Mottagare av informationen är den eller de vars personuppgifter du kommer 

att använda dig av, nedan kallad den eller de registrerade. Enligt GDPR behöver du lämna 

fullständig information vid insamlingen och skriva koncist, klart och tydligt samt dessutom 

anpassa informationen till den registrerade. Den registrerade har även rätt att få 

informationen muntligen om hen hellre vill det.  

Denna instruktion består av två delar enligt följande: 

1. Information som du ska lämna om personuppgifterna samlas in direkt från den 

registrerade (se sida 3-8).   

2. Information du ska lämna om personuppgifterna samlas in på annat sätt än direkt 

från den registrerade (se sida 9-16).  

Vilken information du behöver lämna beror således på om du får informationen direkt från 

den registrerade eller inte.  

Exempel på personuppgifter som du får direkt från den registrerade är sådana som en 

registrerad medvetet ger till den personuppgiftsansvarige genom att fylla i ett formulär på 

internet, inför en intervju, vid en enkätundersökning, i samband med registreringen av ett 

konto, när denne inger en ansökan, vid event eller vid ett fotograferingstillfälle, men även 

sådana uppgifter som den personuppgiftsansvarige inhämtar genom observation kan 

omfattas. Det senare avser till exempel inhämtande av uppgifter vid användning av 

automatiserad datafångstutrustning eller datafångstprogramvara såsom kameror, 

nätverksutrustning, wi-fi-spårning, RFID eller andra slags sensorer. 

Exempel på personuppgifter som du får på annat sätt är när du hämtar betyg via databaser, 

när du erhåller uppgifter från andra personuppgiftsansvariga i egenskap av tredje man eller 

av andra registrerade och när uppgifterna hämtas från allmänt tillgängliga källor så som vid 

kontrollerar av adresser mot folkbokföringen.    

Strukturen i mallen för informationsbrevet ska inte ändras i annat fall än då vissa stycken i 

mallen behöver läggas till eller tas bort då de är relevanta/irrelevanta. Under några av 

nedanstående rubriker framgår uttryckligen följande text: ”följande text ska alltid vara med:” 

Detta är för att du inte ska glömma någon viktig upplysning. 

Om du har frågor eller funderingar om instruktionen kontakta dataskyddsombudet  

Caroline Ceylan på dataskydd@sh.se eller 08-608 40 51.    
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1. Information som ska lämnas när 

personuppgifterna samlas in direkt från den 

registrerade  

1.1. Allmänt  

Södertörns högskola är i egenskap av personuppgiftsansvarig skyldig att informera om bland 

annat på vilket sätt högskolan kommer att använda de personuppgifter som den samlar in. 

Denna skyldighet gäller om personen inte redan känner till detta, exempelvis för att hen fått 

informationen tidigare (vilket i så fall måste utredas och dokumenteras om detta undantag 

ska användas. Med att utreda och dokumentera avses att personuppgiftsansvarig ska kunna 

visa på och ha dokumenterat vilken information den registrerade redan har, hur och när den 

registrerade fick denna och att inga ändringar har företagits i informationen som skulle göra 

den inaktuell.) Du behöver informera den registrerade senast i samband med att 

personuppgifterna samlas in. Du får alltså inte samla in uppgifterna först och sedan 

informera den registrerade. Det innebär att du behöver ge informationen till den registrerade 

innan exempelvis en intervju börjar, det vill säga innan du påbörjar din behandling.  

1.2. Den information som ska finnas i informationsbrevet till 

den registrerade 

1.2.1. Personuppgiftsansvarig  

Du ska informera om  

• vem som är personuppgiftsansvarig 

• kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig  

• kontaktperson för behandlingen 

Högskolan har det juridiska ansvaret för all personuppgiftsbehandling som sker i vår 

verksamhet och vanligtvis ska således Södertörns högskola anges som 

personuppgiftsansvarig, men kontrollera detta särskilt. Ibland kan det vara ett samarbete där 

flera är personuppgiftsansvariga och ibland kan det vara någon annan som är ansvarig även 

om högskolan gör insamlingen som en del av ett uppdrag. Fyll i namn, telefonummer och  

e-postadress för kontaktpersonen för behandlingen, till exempel den som är ansvarig för ett 

system eller ett projekt. 

För det fall att Södertörns högskola är ensamt personuppgiftsansvarig ska följande text ska 

alltid vara med: 

”Södertörns högskola är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 

Du kan nå Södertörns högskola via epost registrator@sh.se eller telefon 08 608 40 00. Din 

kontaktperson för denna behandling är...”. 

mailto:registrator@sh.se
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1.2.2. Dataskyddsombud  

Du behöver informera om dataskyddsombudets namn, e-postadress och telefonnummer.  

Följande text ska alltid vara med:   

”Hos Södertörns högskola finns ett dataskyddsombud, Caroline Ceylan, som kan nås via 

dataskydd@sh.se eller telefonnummer 08 608 40 51. Har du frågor eller klagomål kring hur 

dina personuppgifter behandlas kan du vända dig till dataskyddsombudet.” 

1.2.3. Ändamålet med behandlingen  

Du behöver informera den registrerade om anledningen till att personuppgifterna kommer att 

användas på ett visst sätt, det vill säga beskriva varför du behöver behandla 

personuppgifterna och syftet med projektet/ärendet m.m. på ett tydligt och enkelt sätt. 

Följande text måste alltid vara med:   

”Södertörns högskola kommer även att behandla dina personuppgifter på de sätt som krävs 

för att Södertörns högskola ska följa reglerna kring allmänna handlingar och myndigheters 

arkiv.”  

1.2.4. Rättslig grund 

Den rättsliga grunden ska anges i informationsbrevet. Det finns sex tillåtna grunder för 

personuppgiftsbehandlingen och en av dessa ska vara uppfylld för att behandlingen ska 

vara tillåten. Du ska endast ange en rättslig grund per ändamål. 

• Samtycke – den registrerade har lämnat sitt informerade samtycke till behandlingen. 

Samtycke måste dokumenteras och kan när som helst återkallas. 

• Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part. 

• Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. 

• Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande 

betydelse för den registrerade. 

• Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett 

led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. 

• Behandlingen är nödvändig för tredje parts berättigade intressen (om inte den 

registrerades intressen, fri- eller rättigheter väger tyngre). Observera att möjligheten 

att använda denna grund inte är möjlig för myndigheter. 

För Södertörns högskola faller mycket av vår verksamhet under den rättsliga grunden 

uppgift av allmänt intresse (såsom forskning eller utbildning) eller led i myndighetsutövning. 

Högskolans behandling av personuppgifter om dess anställda faller vanligtvis in under avtal 

eller rättslig förpliktelse beroende på vad det gäller. Högskolan använder således främst de 

rättsliga grunderna 

mailto:dataskydd@sh.se
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• rättslig förpliktelse 

• uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning  

• avtal 

Högskolan ska ange vilken av de rättsliga grunderna som behandlingen bygger på enligt 

artikel 6 GDPR. En hänvisning ska också göras till aktuella svenska regler, exempelvis 

högskoleförordningen. Här följer ett exempel på hur man kan skriva vid användningen av 

den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse:  

”Personuppgifterna behandlas med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. 

Personuppgifterna behövs för att kunna fullgöra högskolans i lag fastställda uppgift om 

samverkan enligt 1 kap 2 § högskolelagen (1992:1434) samt att informera om myndighetens 

verksamhet enligt 6 § myndighetsförordningen (2007:515).”  

Den rättsliga grunden rättslig förpliktelse innebär att det finns lagar eller regler som gör att 

den personuppgiftsansvarige måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet. Ett 

exempel på en sådan rättslig förpliktelse är att lämna ut uppgifter om anställda till bland 

annat statliga myndigheter i syfte att redovisa skatter och sociala avgifter beträffande 

arbetstagarna. Ett annat exempel är när en student, som har fått en kurs godkänd, på 

begäran ska erhålla kursbevis av högskolan (6 kap. 20 § första stycket 

högskoleförordningen) eller en student, som uppfyller fordringarna för en examen, på 

begäran ska få examensbevis av högskolan (6 kap. 9 § högskoleförordningen) och att 

högskolor ska dokumentera uppgifter om studenter och föra ett studieregister där vissa 

uppgifter ska dokumenteras (2 kap. 1 § förordningen [1993:1153] om redovisning av studier 

m.m. vid universitet och högskolor), LADOK. 

När det gäller de rättsliga grunderna samtycke och intresseavvägning ska betonas att 

högskolan har begränsade möjligheter att använda sig av dessa. Det eftersom att samtycke 

inte kan användas som rättslig grund när det råder en betydande ojämlikhet mellan den 

registrerade och personuppgiftsansvarige eller då det inte finns någon reell frivillighet i 

samtycket. Ett sådant ojämlikt förhållande kan vara särskilt vanligt mellan offentliga 

myndigheter och enskilda registrerade. Det finns dock tillfällen då denna grund används.  

Om användningen av personuppgifterna grundar sig på samtycke behöver du informera den 

registrerade om att hen har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke och hur ett sådant 

återkallande går till. Dessutom behöver du informera om att en återkallelse av samtycket inte 

påverkar den användning av personuppgifter som redan skett – den behandlingen är 

fortfarande laglig. Du kan alltså fortsätta att använda information som har samlats in med 

stöd av samtycke innan samtycket återkallades. Däremot får du inte samla in ny information.  

Om personuppgifterna behandlas med stöd av samtycke från den registrerade ange 

följande:  

”Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i…är helt 

frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 

påverkar den behandling som skett innan återkallandet.” 
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En av de rättsliga grunderna är att behandlingen är nödvändig för ett berättigat intresse och 

att den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre, det vill 

säga vid en intresseavvägning. Myndigheter kan emellertid inte stödja sin behandling på en 

intresseavvägning när de behandlar personuppgifter som ett led i fullgörande av sina 

uppgifter. 

Övriga grunder kan således bli aktuella beroende på omständigheterna i det enskilda fallet 

och vid osäkerhet bör du kontakta dataskyddsombudet. Se också definitioner och exempel 

av ovanstående rättsliga grunder i modulerna avseende GDPR på medarbetarwebben 

(https://ssd03.web.sh.se/medarbetarwebben/avdelningen_for_verksamhetsutveckling_och_

myndighetsstod_1/dataskyddsforordningen_1). 

1.2.5. Lagkrav att lämna personuppgifter  

Om personuppgifterna måste lämnas på grund av att det är ett lag- eller avtalskrav, eller är 

nödvändigt för att kunna ingå ett avtal, ska du upplysa särskilt om det. Detsamma gäller om 

individen är skyldig att lämna uppgifterna och om det får konsekvenser att inte lämna dem.  

1.2.6. Automatiserat beslutsfattande  

Om det sker automatiserat beslutsfattande som baserar sig på de personuppgifter som 

lämnats måste du upplysa om det. Det kan till exempel vara automatiserad viktning av 

meriter för antagning till ett utbildningsprogram, när en dator avgör vem som blir anställd 

eller om det ska skickas en räkning till någon eller liknande. Du måste också ge åtminstone 

viss information om logiken bakom, vad det innebär att beslut fattas på det sättet och vilka 

förutsägbara följder sådan behandling har. 

1.2.7. Vem som får tillgång till personuppgifterna  

Du ska informera om vem som kan komma att ta del av uppgifterna eller vilka funktioner 

som kommer att använda sig av dem. Det kan exempelvis vara enbart forskare inom 

projektet, alla på personalavdelningen och ekonomiavdelningen, deltagare i eventuella 

samarbeten med andra myndigheter eller privata aktörer. 

”Mottagare” definieras enligt GDPR som en fysik eller juridisk person, offentlig myndighet, 

institution eller annat organ till vilka personuppgifterna utlämnas, vare sig det är en tredje 

part eller inte. En mottagare måste därför inte vara en tredje part. Andra 

personuppgiftsansvariga (exempelvis de som vi samarbetar med i ett gemensamt 

forskningsprojekt), gemensamt personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden 

(exempelvis molntjänstleverantör, IT-tjänsteleverantörer eller leverantör av IT-system) till 

vilka uppgifterna överförs eller lämnas omfattas därmed av begreppet och information om 

sådana mottagare bör ges utöver information om tredjepartsmottagare. Om du använder en 

molntjänst ange till exempel:  

”Enkäten besvaras i det webbaserade enkätverktyget Survey & Report” som är en 

molntjänst utanför Södertörns högskola.” 

https://ssd03.web.sh.se/medarbetarwebben/avdelningen_for_verksamhetsutveckling_och_myndighetsstod_1/dataskyddsforordningen_1
https://ssd03.web.sh.se/medarbetarwebben/avdelningen_for_verksamhetsutveckling_och_myndighetsstod_1/dataskyddsforordningen_1
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Vi bör även namnge vilka mottagare det är alternativt skriva vilka kategorier av mottagare 

det rör sig om. Väljs det senare alternativet behöver vi lämna information som ger 

mottagaren en uppfattning om vad det är för typ av mottagare. 

Följande text ska alltid vara med:   

”Södertörns högskola kan komma att lämna ut dina personuppgifter till den som begär att få 

ta del av en allmän handling i enlighet med 2 kap. tryckfrihetsförordningen, med beaktande 

av reglerna om sekretess.” 

1.2.8. Överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES 

Om personuppgifterna kommer att överföras till ett land utanför EU/EES, ett så kallat tredje 

land, eller till en internationell organisation ska du informera den registrerade om det. 

Överföring av personuppgifter till tredje land innebär att personuppgifter blir tillgängliga för 

någon i ett land utanför EU/EES-området. 

Exempel på överföring av personuppgifter till tredje land: 

• När ni skickar dokument som innehåller personuppgifter per e-post till någon i ett 

land utanför EU/EES. 

• När ni anlitar ett personuppgiftbiträde i ett land utanför EU/EES. 

• När ni ger någon utanför EU/EES tillgång, exempelvis läsbehörighet, till 

personuppgifter som finns lagrade inom EU/EES. 

• När ni lagrar personuppgifter i en molntjänst som är baserad utanför EU/EES 

(personuppgiftsbiträde eller dess underbiträde) 

• När ni lagrar personuppgifter, till exempel på en server, i ett land utanför EU/EES 

(personuppgiftsbiträde eller dess underbiträde). 

Kontakta dataskyddsombudet för att se om du har lagstöd för att föra över 

personuppgifterna.  

OBS! Att publicera något på internet är inte en tredjelandsöverföring om webbplatsen lagras 

hos en leverantör som är etablerad inom EU. Kontakta dataskyddsombudet även i övrigt för 

att få rådgivning om vad som gäller för överföring till länder utanför EU/EES och till 

internationella organisationer.  

1.2.9. Lagringstid  

Du behöver informera om hur länge personuppgifterna som du har samlat in kommer att 

lagras hos den personuppgiftsansvarige. Om du inte kan ange ett klart och tydligt slutdatum 

får du ange vad som styr längden på lagringen, det vill säga hur vi bestämmer lagringstiden. 

Det kan exempelvis vara forskningsprojektets längd, arkivlagstiftning, lagstiftning eller 

kollektivavtal. Se högskolans dokumenthanteringsplan för att avgöra om personuppgifterna 

ska bevaras eller gallras. Om du är osäker kontakta arkiv och registraturen. För det fall att 
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det enligt arkiv och registraturen inte finns en klar regel kring bevarande och gallring så kan 

du ange följande: 

”Dina personuppgifter sparas så länge som de är behövs för ändamålet med 

personuppgiftsbehandlingen. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad 

som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna 

handlingar.” 

1.2.10. Den registrerades rättigheter  

Du ska informera den registrerade om att hen har rätt att få tillgång till sina personuppgifter 

och, när så är möjligt med tanke på de undantag som finns enligt GDPR, få dessa rättade 

eller raderade, få behandlingen av uppgifterna begränsad eller att invända mot 

behandlingen. Du ska också upplysa den registrerade om rätten till dataportabilitet, det vill 

säga att den insamlade informationen enkelt ska kunna överföras till ett annat system. 

Dataportabilitet behöver endast anges som en rättighet för det fall att behandlingen stödjer 

sig på de rättsliga grunderna samtycke eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade. 

För det fall att personuppgiftsbehandlingen inte stödjer sig på de två nyss nämnda rättsliga 

grunderna så kan dataportabilitet tas bort från mallen.  

Följande text ska alltid vara med (endast skrivningen om dataportabilitet kan ändras):   

”Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter som behandlas. Du har 

även rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter rättade, raderade, begränsade, 

begära dataportabilitet samt att invända mot behandling av personuppgifter. För att använda 

dig av dina rättigheter kontakta högskolan (se ovan angivna kontaktuppgifter).” 

1.2.11. Lämna klagomål  

Du ska också informera den registrerade om rätten att lämna klagomål på hur 

personuppgifterna används till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.  

Följande text ska alltid vara med:   

”Du har alltid rätt att lämna klagomål till Datainspektionen, 

datainspektionen@datainspektionen.se eller telefon 08-657 61 00.” 

1.2.12. Annat ändamål   

Om personuppgiftsansvarig tänker använda personuppgifterna för ett annat ändamål än de 

ursprungligen samlades in för ska du informera den registrerade om det. Det måste du göra 

innan du använder uppgifterna för det andra ändamålet. Du behöver även ge annan 

information som är relevant enligt artikel 13 eller 14 GDPR. Om det nya ändamålet är 

förenligt med det ursprungliga räcker det med ny information. Om det nya ändamålet 

emellertid är oförenligt med det ursprungliga behöver du genomföra processen igen, det vill 

säga identifiera en rättslig grund för behandlingen, bestämma lagringstid m.m. 

  

mailto:datainspektionen@datainspektionen.se
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2. Information som ska lämnas när 

personuppgifterna samlas in på annat sätt än 

direkt från den registrerade 

2.1. Allmänt 

Södertörns högskola är i egenskap av personuppgiftsansvarig skyldig att informera om bland 

annat på vilket sätt den kommer att använda de personuppgifter som den samlar in. Denna 

skyldighet gäller om personen inte redan känner till detta, exempelvis för att hen fått 

informationen tidigare (vilket i så fall måste utredas och dokumenteras om detta undantag 

ska användas. Med att utreda och dokumentera avses att den personuppgiftsansvarige ska 

kunna visa på (och ha dokumenterat) vilken information den registrerade redan har, hur och 

när den fick den samt att inga ändringar har företagits i informationen som skulle göra den 

inaktuell). 

Det finns även några andra undantag från informationsskyldigheten som behöver beaktas.  

2.2. Undantag från informationsskyldigheten   

Om något av fyra undantagen nedan används behöver du dokumentera detta tillsammans 

med en kort motivering om varför information inte behöver lämnas. Information behöver inte 

lämnas om:  

1. det är omöjligt att ge den information som denna instruktion innehåller eller om det 

skulle medföra en oproportionell ansträngning. Undantaget är framförallt aktuellt när 

personuppgifter används för arkivering, forskning och statistisk.   

Vad som utgör en oproportionell ansträngning avgörs primärt av den 

personuppgiftsansvarige, men det kommer att växa fram en praxis på området när 

tillsynsmyndighetens granskningar kommer igång.  

2. Information behöver inte heller lämnas om det sannolikt skulle göra det omöjligt 

eller avsevärt försvåra uppfyllandet av målen med själva användningen av 

personuppgifterna att ge den grundläggande informationen.   

Om det till exempel skulle innebära att det inte går att genomföra ett forskningsprojekt.  

I ovanstående fall behöver Södertörns högskola istället vidta ”lämpliga åtgärder” för att 

skydda den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen. Diskutera gärna 

detta med dataskyddsombudet.  

3. Om högskolan enligt lag måste registrera eller lämna ut uppgifter och denna 

behandling har lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades berättigade 

intressen behöver någon information inte lämnas.   

Ett typexempel är Ladok – den registrering vi gör där är på grund av lagkrav.   
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4. Slutligen behöver det inte lämnas någon information om personuppgifterna måste 

förbli konfidentiella till följd av lagstadgad tystnadsplikt, inbegripet andra 

lagstadgade sekretessförpliktelser.     

Se sekretesslagstiftningen, det vill säga offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

2.3. När ska den registrerade få denna information?  

Om inget undantag är tillämpligt är Södertörns högskola skyldig att ge den registrerade 

informationen i instruktionen. Detta ska ske vid olika tidpunkter, beroende på situationen:  

1. Inom en ”rimlig period” efter det att vi har fått personuppgifterna, dock senast inom 

en månad. Vid bedömningen av vad som är rimligt får hänsyn tas till eventuella 

särskilda omständigheter angående hur personuppgifterna används.  

 

2. Om personuppgifterna ska användas för att kontakta den registrerade ska 

informationen ges senast vid tidpunkten för den första kontakten.  

Tidpunkten om en månad (se punkten ovan) kan minskas ytterligare. Om den första 

kommunikationen sker inom en månad efter det att personuppgifterna har erhållits, 

måste informationen lämnas senaste vid tidpunkten för den första kommunikationen, 

även om det inte har gått en månad sedan uppgifterna erhölls. Om den första 

kommunikationen med den registrerade sker mer än en månad efter att 

personuppgifterna har erhållits är första punkten tillämplig. Det innebär att sådan 

information som inte hämtas direkt från den registrerade måste lämnas till den 

registrerade senast en månad efter erhållandet. 

 

3. Om det är troligt att uppgifterna kommer att lämnas ut till en annan mottagare 

(oavsett om denne är tredje part eller inte) ska informationen lämnas senast när 

personuppgifterna lämnas ut för första gången, det vill säga första gången 

personuppgifterna lämnas ut till någon utanför högskolan. Tidsgränsen om en 

månad kan även enligt detta fall minskas ytterligare. I ett sådant här fall måste 

informationen lämnas senaste vid tidpunkten för det första utlämnandet. Om det 

första utlämnandet sker inom en månad måste informationen lämnas senast vid 

tidpunkten för det första utlämnandet, även om det inte har gått en månad sedan 

uppgifterna erhölls. Om ett utlämnande skulle göras mer än en månad efter att 

personuppgifterna erhölls så är första punkten återigen tillämplig. Det innebär att 

sådan information som hämtas från annan än den registrerade måste lämnas till den 

registrerade senast en månad efter erhållandet. 
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2.4. Information som ska finnas i informationsbrevet till den 

registrerade 

2.4.1. Personuppgiftsansvarig  

Du ska informera om  

• vem som är personuppgiftsansvarig 

• kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig  

• kontaktperson för behandlingen 

Högskolan har det juridiska ansvaret för all personuppgiftsbehandling som sker i vår 

verksamhet och vanligtvis ska således Södertörns högskola anges som 

personuppgiftsansvarig, men kontrollera detta särskilt. Ibland kan det vara ett samarbete där 

flera är personuppgiftsansvariga och ibland kan det vara någon annan som är ansvarig även 

om högskolan gör insamlingen som en del av ett uppdrag. Fyll i namn, telefonummer och  

e-postadress för kontaktpersonen för behandlingen, till exempel den som är ansvarig för ett 

system eller ett projekt. 

För det fall att Södertörns högskola är ensamt personuppgiftsansvarig ska följande text alltid 

finnas med: 

”Södertörns högskola är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 

Du kan nå Södertörns högskola via epost registrator@sh.se eller telefon 08 608 40 00. Din 

kontaktperson för denna behandling är: ... ”. 

2.4.2. Dataskyddsombud  

Du behöver informera om dataskyddsombudets namn, e-postadress och telefonnummer.  

Följande text ska alltid vara med:   

”Hos Södertörns högskola finns ett dataskyddsombud, Caroline Ceylan, som kan nås via 

dataskydd@sh.se eller telefonnummer 08 608 40 51. Har du frågor eller klagomål kring hur 

dina personuppgifter behandlas kan du vända dig till dataskyddsombudet.” 

2.4.3. Ändamålet med behandlingen  

Du behöver informera den registrerade om anledningen till att personuppgifterna kommer att 

användas på ett visst sätt, det vill säga beskriva varför du behöver behandla 

personuppgifterna och syftet med projektet/ärendet m.m. på ett tydligt och enkelt sätt. 

Följande text ska alltid vara med:   

”Södertörns högskola kommer även att behandla dina personuppgifter på de sätt som krävs 

för att Södertörns högskola ska följa reglerna kring allmänna handlingar och myndigheters 

arkiv.”  

mailto:registrator@sh.se
mailto:dataskydd@sh.se
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2.4.4. Kategorier av personuppgifter och källan till dem 

Ange vilka uppgifter som ska samlas in, till exempel för- och efternamn, personnummer,  

e-postadress med mera. Du behöver informera den registrerade om varifrån 

personuppgifterna kommer och, i tillämpliga fall, huruvida de kommer från allmänt 

tillgängliga källor. Exempel på allmänt tillgängliga källor är statistik från Statistiska 

centralbyrån, uppgifter från Skatteverket/folkbokföringen etcetera. 

2.4.5. Rättslig grund 

Den rättsliga grunden ska anges i informationsbrevet. Det finns sex tillåtna grunder för 

personuppgiftsbehandlingen och en av dessa ska vara uppfylld för att behandlingen ska 

vara tillåten. Du ska endast ange en rättslig grund per ändamål. 

• Samtycke – den registrerade har lämnat sitt informerade samtycke till behandlingen. 

Samtycke måste dokumenteras och kan när som helst återkallas. 

• Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part. 

• Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. 

• Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande 

betydelse för den registrerade. 

• Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett 

led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. 

• Behandlingen är nödvändig för tredje parts berättigade intressen (om inte den 

registrerades intressen, fri- eller rättigheter väger tyngre). Observera att möjligheten 

att använda denna grund inte är möjlig för myndigheter. 

För Södertörns högskola faller mycket av vår verksamhet under den rättsliga grunden 

uppgift av allmänt intresse (såsom forskning eller utbildning) eller led i myndighetsutövning. 

Högskolans behandling av personuppgifter om dess anställda faller vanligtvis in under avtal 

eller rättslig förpliktelse beroende på vad det gäller. Högskolan använder således främst de 

rättsliga grunderna 

• rättslig förpliktelse 

• uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning  

• avtal 

Högskolan ska ange vilken av de rättsliga grunderna som behandlingen bygger på enligt 

artikel 6 GDPR. En hänvisning ska också göras till aktuella svenska regler, exempelvis 

högskoleförordningen. Här följer ett exempel på hur man kan skriva vid användningen av 

den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse:  

”Personuppgifterna behandlas med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. 

Personuppgifterna behövs för att kunna fullgöra högskolans i lag fastställda uppgift om 

samverkan enligt 1 kap 2 § högskolelagen (1992:1434) samt att informera om myndighetens 

verksamhet enligt 6 § myndighetsförordningen (2007:515).”  
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Den rättsliga grunden rättslig förpliktelse innebär att det finns lagar eller regler som gör att 

den personuppgiftsansvarige måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet. Ett 

exempel på en sådan rättslig förpliktelse är att lämna ut uppgifter om anställda till bland 

annat statliga myndigheter i syfte att redovisa skatter och sociala avgifter beträffande 

arbetstagarna. Ett annat exempel är när en student, som har fått en kurs godkänd, på 

begäran ska erhålla kursbevis av högskolan (6 kap. 20 § första stycket 

högskoleförordningen) eller en student, som uppfyller fordringarna för en examen, på 

begäran ska få examensbevis av högskolan (6 kap. 9 § högskoleförordningen) och att 

högskolor ska dokumentera uppgifter om studenter och föra ett studieregister där vissa 

uppgifter ska dokumenteras (2 kap. 1 § förordningen [1993:1153] om redovisning av studier 

m.m. vid universitet och högskolor), LADOK. 

När det gäller de rättsliga grunderna samtycke och intresseavvägning ska betonas att 

högskolan har begränsade möjligheter att använda sig av dessa. Det eftersom att samtycke 

inte kan användas som rättslig grund när det råder en betydande ojämlikhet mellan den 

registrerade och personuppgiftsansvarige eller då det inte finns någon reell frivillighet i 

samtycket. Ett sådant ojämlikt förhållande kan vara särskilt vanligt mellan offentliga 

myndigheter och enskilda registrerade. Det finns dock tillfällen då denna grund används.  

Om användningen av personuppgifterna grundar sig på samtycke behöver du informera den 

registrerade om att hen har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke och hur ett sådant 

återkallande går till. Dessutom behöver du informera om att en återkallelse av samtycket inte 

påverkar den användning av personuppgifter som redan skett – den behandlingen är 

fortfarande laglig. Du kan alltså fortsätta att använda information som har samlats in med 

stöd av samtycke innan samtycket återkallades. Däremot får du inte samla in ny information.  

Om personuppgifterna behandlas med stöd av samtycke från den registrerade ange 

följande:  

”Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i…är helt 

frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 

påverkar den behandling som skett innan återkallandet.” 

En av de rättsliga grunderna är att behandlingen är nödvändig för ett berättigat intresse och 

att den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre, det vill 

säga vid en intresseavvägning. Myndigheter kan emellertid inte stödja sin behandling på en 

intresseavvägning när de behandlar personuppgifter som ett led i fullgörande av sina 

uppgifter. 

Övriga grunder kan således bli aktuella beroende på omständigheterna i det enskilda fallet 

och vid osäkerhet bör du kontakta dataskyddsombudet. Se också definitioner och exempel 

av ovanstående rättsliga grunder i modulerna avseende GDPR på medarbetarwebben 

(https://ssd03.web.sh.se/medarbetarwebben/avdelningen_for_verksamhetsutveckling_och_

myndighetsstod_1/dataskyddsforordningen_1). 

 

 

https://ssd03.web.sh.se/medarbetarwebben/avdelningen_for_verksamhetsutveckling_och_myndighetsstod_1/dataskyddsforordningen_1
https://ssd03.web.sh.se/medarbetarwebben/avdelningen_for_verksamhetsutveckling_och_myndighetsstod_1/dataskyddsforordningen_1
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2.4.6. Lagkrav att lämna personuppgifter  

Om personuppgifterna måste lämnas på grund av att det är ett lag- eller avtalskrav, eller är 

nödvändigt för att kunna ingå ett avtal, ska du upplysa särskilt om det. Detsamma gäller om 

individen är skyldig att lämna uppgifterna och om det får konsekvenser att inte lämna dem.  

2.4.7. Automatiserat beslutsfattande  

Om det sker automatiserat beslutsfattande som baserar sig på de personuppgifter som 

lämnats måste du upplysa om det. Det kan till exempel vara automatiserad viktning av 

meriter för antagning till ett utbildningsprogram, när en dator avgör vem som blir anställd 

eller om det ska skickas en räkning till någon eller liknande. Du måste också ge åtminstone 

viss information om logiken bakom, vad det innebär att beslut fattas på det sättet och vilka 

förutsägbara följder sådan behandling har. 

2.4.8. Vem som får tillgång till personuppgifterna  

Du ska informera om vem som kan komma att ta del av uppgifterna eller vilka funktioner 

som kommer att använda sig av dem. Det kan exempelvis vara enbart forskare inom 

projektet, alla på personalavdelningen och ekonomiavdelningen, deltagare i eventuella 

samarbeten med andra myndigheter eller privata aktörer. 

”Mottagare” definieras enligt GDPR som en fysik eller juridisk person, offentlig myndighet, 

institution eller annat organ till vilka personuppgifterna utlämnas, vare sig det är en tredje 

part eller inte. En mottagare måste därför inte vara en tredje part. Andra 

personuppgiftsansvariga (exempelvis de som vi samarbetar med i ett gemensamt 

forskningsprojekt), gemensamt personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden 

(exempelvis molntjänstleverantör, IT-tjänsteleverantörer eller leverantör av IT-system) till 

vilka uppgifterna överförs eller lämnas omfattas därmed av begreppet och information om 

sådana mottagare bör ges utöver information om tredjepartsmottagare. Om du använder en 

molntjänst ange till exempel:  

”Enkäten besvaras i det webbaserade enkätverktyget Survey & Report” som är en 

molntjänst utanför Södertörns högskola.” 

Vi bör även namnge vilka mottagare det är alternativ skriva vilka kategorier av mottagare det 

rör sig om. Väljs det senare alternativet behöver vi lämna information som ger mottagaren 

en uppfattning om vad det är för typ av mottagare. 

Följande text ska alltid vara med:   

”Södertörns högskola kan komma att lämna ut dina personuppgifter till den som begär att få 

ta del av en allmän handling i enlighet med 2 kap. tryckfrihetsförordningen, med beaktande 

av reglerna om sekretess.” 

2.4.9. Överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES 

Om personuppgifterna kommer att överföras till ett land utanför EU/EES, ett s.k. tredje land, 

eller till en internationell organisation ska du informera den registrerade om det. Överföring 
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av personuppgifter till tredje land innebär att personuppgifter blir tillgängliga för någon i ett 

land utanför EU/EES-området. 

Exempel på överföring av personuppgifter till tredje land: 

• När ni skickar dokument som innehåller personuppgifter per e-post till någon i ett 

land utanför EU/EES. 

• När ni anlitar ett personuppgiftbiträde i ett land utanför EU/EES. 

• När ni ger någon utanför EU/EES tillgång, exempelvis läsbehörighet, till 

personuppgifter som finns lagrade inom EU/EES. 

• När ni lagrar personuppgifter i en molntjänst som är baserad utanför EU/EES 

(personuppgiftsbiträde eller dess underbiträde) 

• När ni lagrar personuppgifter, till exempel på en server, i ett land utanför EU/EES 

(personuppgiftsbiträde eller dess underbiträde). 

Kontakta dataskyddsombudet för att se om du har lagstöd för att föra över 

personuppgifterna.  

OBS! Att publicera något på internet är inte en tredjelandsöverföring om webbplatsen lagras 

hos en leverantör som är etablerad inom EU. Kontakta dataskyddsombudet även i övrigt för 

att få rådgivning om vad som gäller för överföring till länder utanför EU/EES och till 

internationella organisationer.  

2.4.10. Lagringstid  

Du behöver informera om hur länge personuppgifterna som du har samlat in kommer att 

lagras hos den personuppgiftsansvarige. Om du inte kan ange ett klart och tydligt slutdatum 

får du ange vad som styr längden på lagringen, det vill säga hur vi bestämmer lagringstiden. 

Det kan exempelvis vara forskningsprojektets längd, arkivlagstiftning, lagstiftning eller 

kollektivavtal. Se högskolans dokumenthanteringsplan för att avgöra om personuppgifterna 

ska bevaras eller gallras. Om du är osäker kontakta arkiv och registraturen. För det fall att 

det enligt arkiv och registraturen inte finns en klar regel kring bevarande och gallring så kan 

du ange följande: 

”Dina personuppgifter sparas så länge som de är behövs för ändamålet med 

personuppgiftsbehandlingen. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad 

som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna 

handlingar.” 

2.4.11. Den registrerades rättigheter  

Du ska informera den registrerade om att hen har rätt att få tillgång till sina personuppgifter 

och, när så är möjligt med tanke på de undantag som finns enligt GDPR, få dessa rättade 

eller raderade, få behandlingen av uppgifterna begränsad eller att invända mot 

behandlingen. Du ska också upplysa den registrerade om rätten till dataportabilitet, det vill 

säga att den insamlade informationen enkelt ska kunna överföras till ett annat system. 

Dataportabilitet behöver endast anges som en rättighet för det fall att behandlingen stödjer 
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sig på de rättsliga grunderna samtycke eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade. 

För det fall att personuppgiftsbehandlingen inte stödjer sig på de två nyss nämnda rättliga 

grunderna så kan dataportabilitet tas bort från mallen.  

Följande text ska alltid vara med (endast skrivningen om dataportabilitet kan ändras):   

”Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter som behandlas. Du har 

även rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter rättade, raderade, begränsade, 

begära dataportabilitet samt att invända mot behandling av personuppgifter. För att använda 

dig av dina rättigheter kontakta högskolan (se ovan angivna kontaktuppgifter).” 

2.4.12. Lämna klagomål  

Du ska också informera den registrerade om rätten att lämna klagomål på hur 

personuppgifterna används till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.  

Följande text ska alltid vara med:   

”Du har alltid rätt att lämna klagomål till Datainspektionen, 

datainspektionen@datainspektionen.se eller telefon 08-657 61 00.” 

2.4.13. Annat ändamål   

Om personuppgiftsansvarig tänker använda personuppgifterna för ett annat ändamål än de 

ursprungligen samlades in för ska du informera den registrerade om det. Det måste du göra 

innan du använder uppgifterna för det andra ändamålet. Du behöver även ge annan 

information som är relevant enligt artikel 13 eller 14 GDPR. Om det nya ändamålet är 

förenligt med det ursprungliga räcker det med ny information. Om det nya ändamålet 

emellertid är oförenligt med det ursprungliga behöver du genomföra processen igen, det vill 

säga identifiera en rättslig grund för behandlingen, bestämma lagringstid m.m. 
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