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Information om personuppgiftsbehandling till dig som begär 
att få ta del av allmän handling 
 
Om du har lämnat eller kommer att 
lämna uppgifter om dig själv till 
Högsta förvaltningsdomstolen är det 
viktigt att du tar del av denna in-
formation.  

Är jag skyldig att skicka in  
personuppgifter till domstolen? 

Nej, det finns inte någon skyldighet 
för dig att skicka in personuppgifter 
till domstolen för att ta del av en 
allmän handling. Om en avgift ska 
tas ut behöver domstolen dock be-
handla dina personuppgifter. Vill du 
inte att domstolen ska behandla dina 
personuppgifter kan du besöka 
domstolen och ta del av allmänna 
handlingar på plats. 

Varför och hur behandlas dina 
personuppgifter? 

Högsta förvaltningsdomstolen be-
handlar dina personuppgifter för att 
kunna handlägga din begäran att ta 
del av allmänna handlingar. Stödet 
för att behandla dina personuppgif-
ter (den rättsliga grunden) är att be-
handlingen följer av en rättslig för-
pliktelse. Uppgifterna sparas i enlig-
het med gällande arkivlagstiftning. 

De som kan få del av personuppgif-
terna är anställda på domstolen, eller 
den domstol eller myndighet som 
uppgifterna eventuellt överförs till, 
som behöver få del av dem för att 
handlägga begäran.  

Du kan begära rättelse, radering, 
begränsning och invändning 

Du har rätt att begära information 
från domstolen om användningen 
av de personuppgifter som rör dig.  

Du har rätt att begära att felaktiga 
personuppgifter rättas och att be-
handlingen av personuppgifter be-
gränsas. Du har även rätt att begära 
att personuppgifter raderas. Du har 
också rätt att invända mot behand-
lingen av personuppgifter.  

Om du begär rättelse, radering eller 
invänder mot en behandling och be-
gär begränsning av den kommer 
domstolen att pröva om det du be-
gär kan genomföras eller inte. 

Du har rätt att klaga till  
Datainspektionen  

Om du anser att domstolen har  
behandlat dina personuppgifter på 
ett sätt som står i strid med gällande  
bestämmelser om behandling av  
sådana uppgifter, kan du vända dig 
till Datainspektionen med klagomål.  

Personuppgiftsansvar och data-
skyddsombud 

Högsta förvaltningsdomstolen är 
personuppgiftsansvarig för de per-
sonuppgifter som domstolen får när 
du skriver till domstolen.  

Domstolens dataskyddsombud når 
du på 08-561 676 00 (telefon) eller 
via dataskyddsombud.hfd@dom.se  
(e-post). 
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