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Workshop 2002 
IT-kommissionens IT-rättsliga 
observatorium 
w.w.w.itkommissionen.se/observ 
och Stiftelsen för rättsinformation 
www.rattsinfo.se/ 
verkar för att allsidig information 
om rättskällor och därtill anknutet 
material (rättsinformation) sprids 
genom nya tekniska media. 

De anordnar workshopen 

Workshop 2002 

Behandling  
av personuppgifter 
och 
rättsinformationen 

tisdagen den 16 april 2002 
kl. 14.00 - 17.00  

Bakgrund 
Den 24 oktober 1998 trädde 
personuppgiftslagen 
(1998:204) i kraft. Lagen, som 
brukar förkortas PuL, bygger 
på ett EG-direktiv och ska 
hindra att den personliga 
integriteten kränks genom 
behandling av 
personuppgifter.  
 
Personuppgiftslagen ersätter 
datalagen från 1973.  

Behandlingen av 
personuppgifter måste vara 
tillåten enligt PuL.  

Det innebär bland annat att 
den person som uppgifterna 
avser antingen har lämnat sitt 
samtycke eller att 
behandlingen uppfyller något 
annat villkor i lagen. 

 

PuL omfattar fler typer av 
behandling av personuppgifter 
än vad datalagen gjorde.  

PuL tillämpas på all helt eller 
delvis automatiserad 
behandling av personuppgifter 
oavsett om uppgifterna finns i 
ett register. Det betyder att 
även behandling i dator av 
personuppgifter i löpande text 
omfattas. 

Med personuppgifter avses 
även bild- och ljuduppgifter 
om fysiska personer, även om 
inte namn nämns. 
Nyligen har ett antal utredningar 
redovisat sina överväganden när 
det gäller rättsinformationen, 
bl.a. Polisdatautredningen och 
Domstolsdatautredningen.  

Syftet med  
workshopen  
Personuppgifter behandlas 
inom området för 
rättsinformation. Det kan gälla 
publicering av personuppgifter 
på Internet men också 
ärendehantering inom t.ex. 
rättsväsendet.  

Syftet med workshopen är att 
belysa och diskutera hur olika 
regler  - gällande och 
föreslagna - förhåller sig till 
publicering och behandling av 
personuppgifter inom området 
för rättsinformation.  
 
Det gäller också att söka finna 
framkomliga vägar för 
behandling av personuppgifter 
som kan anses ligga inom  

 
 
ramen för PuL, dess 
följdlagstiftning och 
Datainspektionens föreskrifter. 

Inbjudan till  
workshopen 
Mot den bakgrunden anordnar 
Observatoriet och Stiftelsen  
en workshop för en krets av 
forskare, producenter av 
rättsinformation och 
företrädare för ett antal viktiga 
användargrupper.  

Det är fråga om totalt ett 40-tal 
personer.  

Dokumentation 
Anföranden och diskussioner 
under workshopen kommer att 
dokumenteras. 

För ytterligare upplysningar 
om workshopen vänd Er till 
Börje Alpsten 

Seminariet 

Information om seminariet den 
10 oktober 2002 under temat 
Rättsinformationen och IT 2002 

 
" Svårigheternas advokater eller 
möjligheternas ambassadörer?"  

 
Hur blev det då? 

kommer vi att lämna redan i 
maj 2002,  om allt går som 
planerat. 
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