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De registrerades rättigheter
Den som får sina personuppgifter behandlade av Uppsala universitet, är registrerad, har en rad
rättigheter som återfinns i Dataskyddförordningen. Dessa rättigheter innebär:
Rätt till tillgång av personuppgifter
Den som är registrerad har rätt att veta om den personuppgiftsansvarige, universitetet,
behandlar personuppgifter om denne. Om så är fallet har den registrerade rätt att få tillgång
till personuppgifterna och ytterligare information kring detta. För att som enskild få veta om
Uppsala universitet behandlar enskilds personuppgifter, och i så fall på vilken grund
universitetet utför behandlingen, kan man begära ett registerutdrag genom att använda sig av
ingången på den externa sidan för personuppgiftsbehandling: http://www.uu.se/omuu/dataskydd-personuppgifter/ eller genom att skicka ett mail till dataskyddsombud@uu.se.
Rätt till rättelse
Den som är registrerad har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade.
Med beaktande av ändamålet med behandlingen har de registrerade också rätt att komplettera
ofullständiga personuppgifter.
Rätt till begränsning
Den som är registrerad har under vissa omständigheter rätt att kräva att behandlingen
begränsas, vilket bland annat kan vara om en registrerad anser att personuppgifter är felaktiga
och vill ha dessa rättade. De kan då begära att behandlingen begränsas under den tid som
personuppgifternas korrekthet utreds.
Universitetet har som personuppgiftsansvarig skyldighet att informera dem till vilka
personuppgifterna lämnats ut (om så skett) om att den registrerade har begärt begränsning av
behandlingen av sina uppgifter.
Rätt till radering
Den som är registrerad har rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade i
vissa situationer. Till exempel, om den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är
samtycke har den registrerade rätt till radering av sina personuppgifter om:




Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet för vilket
personuppgifterna samlades.
Om han eller hon återkallar ditt samtycke till behandlingen.
Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring och den registrerade
motsätter sig detta.
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Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.
Om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Universitetet har som personuppgiftsansvarig skyldighet att informera dem till vilka
personuppgifterna lämnats ut (om så skett) om att den registrerade har begärt radering av sina
uppgifter.
Men, det finns undantag från rätten till radering och skyldigheten för den
personuppgiftsansvarige att informera andra. Detta gäller om det är nödvändigt för att
tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och
informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse
eller som ett led i myndighetsutövning.
Rätt till dataportabilitet
Den som är registrerad har rätt att få ut de personuppgifter som rör denne och som den
registrerade har tillhandahållit Uppsala universitet i ett strukturerat, allmänt användbart och
maskinläsbart format och har rätt att överföra detta till en annan personuppgiftsansvarig i
vissa fall.
Rätt att inge klagomål till Datainspektionen
Datainspektionen är den svenska tillsynsmyndigheten som har ansvar för att följa upp
efterlevnaden av EU:s dataskyddsförordning. Om en registrerad anser att dina personuppgifter
blir behandlade på ett sätt som strider mot dataskyddförordningen kan du klaga hos
Datainspektionen. Datainspektionen beaktar alla klagomål och avgör sedan om de bör inleda
en tillsyn. Se Datainspektionens hemsida för mer information.
Rätt till återkallande
När samtycke lämnas har den registrerade också rätt att när som helst återkalla samtycket om
han eller hon så vill. Detta gör den registrerade genom att meddela den som behandlar
uppgifterna att han eller hon vill återkalla sitt samtycke.
För behandling som utförs på annan laglig grund än samtycke (t.ex. myndighetsutövning eller
allmänt intresse) gäller inte ett återkallande.
Vetskap om automatiserat beslutsfattande, inkl. profilering
Om personuppgifterna kommer att ligga till grund för automatiserat individuellt
beslutsfattande, det vill säga att ett beslut fattas på teknisk väg utan mänsklig inblandning
baserat på inhämtade uppgifter, har den registrerade rätt att få veta detta. Likaså om detta
kommer att inkludera profilering. Profilering innebär allt som oftast att man samlar in
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information om en person eller flera personer som sedan används för att placera den/dem i en
särskild kategori och/eller fastställa kännetecken och beteendemönster hos
personen/personerna ifråga för att få ett underlag som man kan göra bedömningar eller fatta
beslut utifrån.

