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Krav på rapportering av betalningstider
Datainspektionen har granskat promemorian huvudsakligen utifrån
myndighetens uppgift att verka för att människor skyddas mot att deras
personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Sammanfattning
Datainspektionen kan inte på det befintliga underlaget tillstyrka förslaget
eftersom underlaget saknar en analys av vilka konsekvenser den behandling
av personuppgifter som kan komma att aktualiseras har för den personliga
integriteten.
Datainspektionen lämnar följande synpunkter.
Dataskyddsförordningens betydelse i sammanhanget
Den 27 april 2016 utfärdades Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan
kallad dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen kommer från och
med den 25 maj 2018 att ersätta dataskyddsdirektivet och utgöra den
generella regleringen av personuppgiftsbehandling inom EU.
Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med
personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller
identifierbar fysisk person. Ifråga om uppgifter som rör en enskild
näringsidkare blir dataskyddsförordningen tillämplig eftersom information
om enskilda firmor av naturliga skäl kan kopplas till en fysisk person.
Förslagen i promemorian innebär behandling av personuppgifter genom att
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bl.a. uppgifter om enskilda näringsidkare omfattas i de uppgifter som
föreslås att de rapporterande företagen ska förses med från Bolagsverket.
Rättslig grund
Oavsett om behandling av personuppgifter idag utförs med stöd av en
särskild registerförfattning eller personuppgiftslagen måste
dataskyddsförordningen beaktas och analyseras som helhet, dvs. vilken
behandling är tillåten med direkt tillämpning av dataskyddsförordningen, i
vilka fall finns det enligt dataskyddsförordningen krav på nationell reglering
för att viss behandling ska vara tillåten och i vilka fall får kompletterande
nationell reglering finnas enligt förordningen. Av detta följer att nya
lagstiftningsförslag, kan visa sig omöjliga att genomföra om man inte från
början har beaktat förordningens bestämmelser. Det är därför
Datainspektionens uppfattning att förslaget måste prövas mot förordningens
regler.
Någon sådan utredning och analys har dock, såvitt Datainspektionen förstår,
inte presenterats i förslaget. Utan en närmare redovisning av rättslig grund
och hur denna är fastställda, samt proportionalitetsbedömning är det inte
möjligt att ta ställning till om lagförslaget är förenligt med
dataskyddsförordningen. Datainspektionen efterfrågar därför i det fortsatta
lagstiftningsarbetet en analys som visar att lagstiftningen är proportionell
mot det legitima mål som eftersträvas.
Ändamålsbestämmelser
Enligt artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen får personuppgifter endast
samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, och de
får inte sedan behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för
vilka uppgifterna samlades in, den s.k. principen om ändamålsbegränsning.
Enligt artikel 5.1 c ska uppgifterna vara adekvata och relevanta i förhållande
till de angivna ändamålen, och fler uppgifter får inte heller behandlas än vad
som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.
Dataskyddsförordningen, och lagen (2018:218) med kompletterande
bestämmelser till EU:s Dataskyddsförordning, den så kallade
dataskyddslagen, reglerar behandling av personuppgifter på ett generellt
plan och anger inte för vilka specifika ändamål personuppgifter får
behandlas. I en speciallag faller det sig däremot naturligt att direkt i lagen
ange för vilka ändamål personuppgifter får behandlas på det mer avgränsade
område som lagen avser att täcka. Det är därför viktigt att det i speciallag,
eller annan författning, uttryckligen och så uttömmande som möjligt
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framgår vilka ändamålen är för all personuppgiftsbehandling som regleras i
lagen.
Av lagförslagets 4 § framgår att Bolagsverket ska förse de
rapporteringsskyldiga företagen med de uppgifter de behöver för att kunna
fastställa storlekskategori på leverantör. Uppgiften föreslås i promemorian
inhämtas från SCB:s företagsregister. Vid exempelvis en utökad eller
förändrad personuppgiftsbehandling som skulle kunna vara aktuellt i detta
fall bör en analys göras om konsekvenserna för integritetsskyddet. Även sökoch sammanställningsmöjligheter samt spridning av och åtkomst till
personuppgifterna bör tas i beaktande.
Förslaget innehåller ingen reglering av ändamålet med
personuppgiftsbehandlingen direkt i lag. Inte heller har det i promemorian
gjorts någon analys eller några överväganden beträffande de ändamål för
vilka personuppgifter får behandlas. Datainspektionen föreslår därför en
sådan reglering, som är viktig i integritetshänseende.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Catharina Fernquist efter
föredragning av juristen Anna Essinger.
Catharina Fernquist, 2018-05-22 (Det här är en elektronisk signatur)
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