Rättsliga begrepp
Vad är en harmlös personuppgift?
Personuppgifter ska enskilt, eller i kombination, kunna kopplas till en fysisk, levande person.
Det ska vara möjligt att på alla tänkbara sätt att identifiera en person såsom
baklängesidentifikation (Sveriges statsministers fru). Några exempel på personuppgifter är:
•

E-postadress, namn, telefonnummer.

•

Personnummer, födelsedatum, postadress.

Det går inte att skriva en uttömmande lista på vad personuppgifter är. All slags information
som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet räknas som
personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer kan vara
personuppgifter, även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags
elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer och användarkonto, räknas som
personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. Det du ska komma ihåg är att om
uppgiften som kommer in i ärendet, antingen enskilt eller i kombination med annan uppgift,
kan kopplas till en fysiskt levande person – är en personuppgift.

Vad är en känslig personuppgift?
•

etniskt ursprung (medborgarskap)

•

politiska åsikter (att en person tillhör ett visst parti)

•

sexuell läggning

•

religiös eller filosofisk övertygelse

•

medlemskap i fackförening (korrespondens med facklig företrädare)

•

genetiska uppgifter (DNA-analys)

•

biometriska uppgifter (fingeravtryck)

•

uppgifter om hälsa (Personuppgifter om hälsa är alla uppgifter som ger information
om den enskildes tidigare, nuvarande eller framtida fysiska eller psykiska
hälsotillstånd, exempelvis sjukskrivingar, graviditet, psykisk ohälsa mm).
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Vad är en extra skyddsvärd personuppgift?
•

löneuppgifter

•

uppgifter om lagöverträdelser

•

värderande uppgifter, till exempel uppgifter från utvecklingssamtal, uppgifter om
resultat från personlighetstester eller personlighetsprofiler

•

information som rör någons privata sfär (exempelvis föräldraledighet)

•

uppgifter om sociala förhållanden.

Sådana uppgifter kallas integritetskänsliga personuppgifter. Tänk på att integritetskänsliga
uppgifter:
•

Kräver att vi har högre säkerhetsnivå än för mer harmlösa personuppgifter, dessa
ska därför behandlas som en känslig personuppgift enligt rutinen.

•

Kan vara avgörande för om vi måste rapportera en personuppgiftsincident.

Vad är sekretess inom högskolans verksamhet?
• Upphandling.
• Rådgivning i rättsliga tvister.
• Uppgifter om hälsa och sexualliv (OSL 21:1) – Förekommer inom forskning och inom
personalområdet. Kan även förekomma inom studentområdet, t.ex. i disciplinärenden,
studenthälsa, stödåtgärder för studenter etc.
• Andra känsliga uppgifter om anställda eller studenter kan omfattas av sekretess inom
personalvårdande och studentvårdande funktioner.
• Forskning – Uppgifter som omfattas hälsa och sexualliv, psykologisk undersökning eller
register omfattas av sekretess. Även annan data i forskning kan omfattas av särskilda
sekretessbestämmelser.
• Forskningssamarbeten (OSL 24:5) – I forskningsavtal med enskilda juridiska (eller fysiska)
personer där det finns sekretessklausuler.
• Uppgifter om personer som är utsatta för hot och om personer med skyddade
personuppgifter.

Här hittar du mer information om rättsområden som berör högskolans
verksamhet.
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