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Dataskydd och behandling av personuppgifter på FI 

Personuppgiftsansvarig 
Finansinspektionen (FI), organisationsnummer: 202100-4235, är 
personuppgiftsansvarig och ansvarar för att personuppgifter behandlas i 
enlighet med gällande dataskyddsregelverk1. 

FI är en statlig myndighet som i egenskap av bland annat tillsynsmyndighet för 
finansiella marknader och företag utför uppdrag av allmänt intresse. 

Allmänt  
FI behandlar personuppgifter och skyddar den personliga integriteten för de 
registrerade i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Det innebär bland 
annat att vi inte samlar in mer personuppgifter än som behövs för att fullgöra 
vårt uppdrag och att uppgifterna inte lagras längre än de behövs eller än vad 
tillämpligt regelverk kräver. FI ska ha en hög säkerhetsnivå i sitt 
dataskyddsarbete.  

FI behandlar aldrig personuppgifter för direkt marknadsföring. FI säljer inga 
adress- och kontaktuppgifter.  

Offentlighetsprincipen 
Som statlig myndighet omfattas FI av offentlighetsprincipen. Det innebär bland 
annat. att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan 
komma att lämnas ut.  
   
Insamling av personuppgifter  
I FI:s verksamhetssystem, diarium och andra register registreras person-
uppgifter i ärenden och frågor som handläggs på myndigheten. De flesta 
uppgifter är sådana som FI hämtar in eller får in som del av myndighetens 
uppdrag som tillsynsmyndighet och huvudsakligen från de företag som står 
under myndighetens tillsyn. FI hämtar också in personuppgifter direkt från den 
registrerade exempelvis enligt insiderlagstiftningen.   

                                                 
1 EU:s dataskyddsförordning (Europaparlamentets och Rådets förordning [EU] 2016/679 av 
den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter) (GDPR, General Data Protection 
Regulation) och lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning samt övriga gällande författningar.  
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Personuppgifter som till exempel används vid prenumerationer på FI:s nyheter, 
pressmeddelanden eller liknande inhämtas från de registrerade med deras 
samtycke.  

På FI:s webbplats används kakor för att förbättra webbplatsen för besökare, till 
exempel för att underlätta navigering på webbplatsen.  

Exempel på personuppgifter som samlas in finns i bilaga A. 

Rättsliga grunder för FI:s behandling av personuppgifter 
För att FI ska få hantera personuppgifter krävs ett rättsligt stöd. Den rättsliga 
grunden för FI:s behandling av personuppgifter är i första hand att den är 
nödvändig när FI som tillsynsmyndighet utför uppgifter av allmänt intresse 
eller som ett led i FI:s myndighetsutövning. Behandling sker även när det är 
nödvändigt för att FI ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse eller avtal. I 
vissa fall, till exempel prenumerationer på nyheter, grundas behandlingen på 
samtycke. 
  
Skydd av personuppgifter 
FI hindrar obehöriga från att få tillgång till personuppgifter genom bland annat 
autentisering och behörighetskontroll för datasystem, brandväggar och nät-
säkerhet, samt vad gäller fysiska dokument genom låsta och brandskyddade 
arkiv.  
 
För vissa personuppgifter gäller sekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). 
 
Lagringstid 
FI lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändig för respektive 
behandling eller vad som följer av tillämpliga regelverk i till exempel  
arkivlagen och bokföringslagen. 
 
Delning av personuppgifter 
Enligt offentlighetsprincipen måste FI i vissa fall lämna ut personuppgifter till 
den som begär ut dem. FI kan också för att fullgöra sitt uppdrag behöva lämna 
ut personuppgifter till andra myndigheter. FI kan även ha en skyldighet enligt 
lag eller förordning att lämna vissa personuppgifter till andra myndigheter och 
även att offentliggöra vissa personuppgifter. 
 
När vi använder personuppgiftsbiträden ingår vi särskilda avtal, så kallade 
personuppgiftsbiträdesavtal, med dessa. 
 
Rättelse av personuppgifter 
De personuppgifter som FI behandlar ska vara korrekta. Om FI upptäcker eller 
uppmärksammas på att någon personuppgift är felaktig ska denna rättas.   
 
Som registrerad har du också rätt att begära att FI rättar felaktiga 
personuppgifter.  
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Rätten att bli bortglömd 
Som registrerad har du i vissa fall rätt att begära radering av dina 
personuppgifter.  
 
Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter  
Som registrerad har du i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina 
personuppgifter begränsas.  
 
Rätt till tillgång  
Som registrerad har du rätt att få information från FI om vilka personuppgifter 
om dig som myndigheten behandlar. Du har då också rätt att få information om 
ändamålen med behandlingen.   
 
Personuppgiftsincidenter 
FI rapporterar eventuella personuppgiftsincidenter  till Datainspektionen enligt 
gällande regelverk.  Som registrerad ska FI informera dig om incidenten om 
den sannolikt leder till en hög risk för personers rättigheter och friheter.  
 
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller 
olaglig förstöring, förlust eller ändring av de personuppgifter som behandlas 
eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter 
som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats 
 
Rätt att göra invändningar  
Som registrerad har du rätt att göra invändningar mot FI:s behandling av dina 
personuppgifter. Du kan då vända dig till Finansinspektionens 
dataskyddsombud, dso@fi.se, eller lämna in klagomål till Datainspektionen, 
Box 814, 104 20 Stockholm, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se, 
www.datainspektionen.se 
 
 
 
Kontaktuppgifter FI:s dataskyddsombud  
FI:s dataskyddsombud kontaktas på e-post: dso@fi.se eller på adress 
Finansinspektionen, att. Dataskyddsombudet, Box 7821, 103 97 Stockholm 
 
 
 


