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Information 

Till dig som har lämnat personuppgifter till domstolen 

Om du har lämnat uppgifter om dig själv till 
domstolen är det viktigt att du tar del av 
denna information. 

Varför och hur behandlas dina 
personuppgifter? 

Dina personuppgifter behandlas på domsto-
len för att kunna handlägga målet. Domsto-
len behandlar dina personuppgifter som en 
del i det som kallas myndighetsutövning och 
en uppgift av allmänt intresse. 

För att domstolen ska kunna handlägga må-
let behöver du lämna korrekta och uppdate-
rade kontaktuppgifter. Domstolen kan även 
hämta kontaktuppgifter till dig från andra re-
gister. Dina kontaktuppgifter kan användas 
vid ett senare tillfälle om det behövs i ett an-
nat mål eller ärende vid domstolen. När må-
let är avslutat kommer dina personuppgifter 
sparas i arkiv så länge som arkivlagstiftningen 
kräver det. 

De som kan få del av personuppgifterna är 
anställda på domstolen och andra som behö-
ver få dem för målets ska kunna handläggas, 
exempelvis motparter eller tolkar. Dina per-
sonuppgifter kan, om någon begär det, läm-
nas ut till exempelvis privatpersoner eller 
journalister, under förutsättning att person-
uppgifterna inte omfattas av sekretess. 

Om du har frågor om vilka personuppgifter 
som behandlas eller hur de behandlas kan 
du vända dig till domstolen. 

Du kan begära rättelse, radering, 
begränsning och invändning 

Om något har blivit fel i dina personuppgif-
ter har du rätt att begära att de rättas. 

Du har rätt att begära radering av dina per-
sonuppgifter, göra invändningar mot be-
handlingen och begära begränsning av be-
handlingen av dem. Det är bra att känna till 
att dessa rättigheter är starkt begränsade un-
der ett mål eller ärendes pågående handlägg-
ning. Rättigheterna är också begränsade ef-
tersom allmänna handlingar endast får änd-
ras eller förstöras om det finns giltigt stöd i 
författning. 

Om du begär rättelse, radering eller invän-
der mot en behandling och begär begräns-
ning av den kommer domstolen att pröva 
om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte. 

Du har rätt att klaga till 
Integritetsskyddsmyndigheten 

Om du anser att domstolen har behandlat 
dina personuppgifter på ett sätt som står i 
strid med gällande bestämmelser om be-
handling av sådana uppgifter, kan du vända 
dig till Integritetsskyddsmyndigheten med 
klagomål. Integritetsskyddsmyndigheten får 
dock inte pröva ett klagomål som avser den 
dömande verksamheten. 

Dataskyddsombud 

Domstolens dataskyddsombud når du på 
telefon 08-561 690 00 eller via e-post på 
dataskyddsombud.kst@dom.se. 
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