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Information om domstolens personuppgifts- 
behandling  - Dömande verksamhet  

 

Förvaltningsrätten i Malmö (domstolen) behandlar personuppgifter för olika än-
damål och är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos domsto-
len. Domstolen värnar om din integritet och skyddet av dina personuppgifter 
och vill lämna följande information med anledning av den personuppgiftsbe-
handling som sker.  

När du lämnar uppgifter om dig själv till domstolen  

När du lämnar uppgifter om dig själv till domstolen i ett mål eller ärende som 
behandlas i domstolens dömande verksamhet kommer dina personuppgifter att 
behandlas inom ramen för den aktuella mål- eller ärendehanteringen. Domstolen 
behandlar då dina personuppgifter som en del i dess myndighetsutövning och 
som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. De som kan få del av 
personuppgifterna är anställda på domstolen och andra som behöver uppgifterna 
för att målet eller ärendet ska kunna handläggas, exempelvis motparter eller tol-
kar. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut vid en begäran om allmän hand-
ling om de inte omfattas av sekretess. Dina personuppgifter kommer att behand-
las av domstolen så länge de behövs. Personuppgifterna kan bli föremål för arki-
vering i samband med att målet eller ärendet arkiveras.   

Du kan begära rättelse, radering, begränsning och invändning 

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas. 
Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar 
mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra 
att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under ett mål eller ärendes 
pågående handläggning. Rättigheterna begränsas också av den anledningen att 
allmänna handlingar inte får ändras eller förstöras. Om du begär rättelse, rade-
ring eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer 
domstolen att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.    

Vid frågor  

Om du har frågor när det gäller domstolens personuppgiftsbehandling kan du 
vända dig till domstolens dataskyddsombud som du når på dataskyddsom-
bud.fma@dom.se 
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