Intresseavvägning
I likhet med Personuppgiftslag (1998:204) utgör en av de rättsliga grunderna för tillåten behandling
av personuppgifter i GDPR, en s.k. intresseavvägning. Kärnan i en intresseavvägning är att
personuppgiftsbehandlingen ska vara nödvändig för ändamålet som rör den
personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen med behandlingen samt att
denna inte får väga tyngre än individens fri- och rättigheter.
Lite förenklat kan man säga att det finns tre (3) rekvisit som alla bör vara uppfyllda och som man bör
fokusera på lite närmare:
Nödvändig för ändamålet
Det man främst vill ta fasta på är om det finns ett mindre integritetskränkande sätt att fullgöra det
ändamål som man avser behandla personuppgifter för. Kan detta göras med hjälp av anonymiserade
uppgifter istället? Här hjälper det att man på ett klart och tydligt sätt faktiskt har definierat
ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.
Berättigat intresse
Vad som utgör ett berättigat intresse får ses från fall till fall då det inte är enkelt definierbart. Det
som dock kan sägas om det berättigade intresset är att det måste vara lagenligt, tillräckligt specifik
och utgöra ett riktigt och aktuellt intresse. Några exempel på sådana berättigade intressen skulle
kunna vara att förhindra bedrägerier, direktmarknadsföring eller överföra personuppgifter inom en
koncern för interna administrativa ändamål.
Individens fri- och rättigheter
Om ovanstående två rekvisit är uppfyllda ska dessa vägas gentemot individens fri- och rättigheter.
Den personuppgiftsansvarige får då göra en helhetsbedömning i varje enstaka fall där samtliga
faktorer vägs samman. Bedömningen ska bl.a. ta upp om individen rimligen kan förvänta sig att
uppgifterna behandlas på ifrågavarande sätt och om slutsatsen är att individen inte kan förvänta sig
detta talar det för att intresseavvägning inte utgör en god väg att gå.
Dokumentering
Att det faktiskt sker en intresseavvägning måste alltid dokumenteras för att visa på att ansvaret i
enlighet med GDPR har tagits.
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