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Informationen nedan som publiceras av Norelid Advokatbyrå och/eller av dess medarbetare ska 

endast betraktas som generell information och utgör inte, och ska inte användas som, professionell 

juridisk rådgivning. Det finns en risk att informationen inte är komplett eller inte är uppdaterad till 

fullo. All användning av informationen sker på egen risk. 

Vad är skillnaden? 

Enligt GDPR är den personuppgiftsansvarige en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, 

institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och 

medlen för behandlingen av personuppgifter (”Personuppgiftsansvarige”). I kontrast till detta är 

personuppgiftsbiträdet en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ 

som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning (”Personuppgiftsbiträde”).  

Eftersom både den Personuppgiftsansvarige och Personuppgiftsbiträdet kan möta tillsyn och 

sanktioner om de inte agerar i enlighet med GDPR:s regler är det viktigt att veta, inte bara huruvida 

din organisation är en Personuppgiftsansvarig eller ett Personuppgiftsbiträde, utan också vilka 

skyldigheter dessa olika roller innebär.  

Den Personuppgiftsansvariges skyldigheter 

Den Personuppgiftsansvarige har det största ansvaret vad gäller skyddet av registrerades privatliv och 

rättigheter. Den Personuppgiftsansvarige ansvarar bl.a. för att implementera lämpliga tekniska och 

organisatoriska åtgärder för att kunna visa att personuppgiftsbehandlingen sker i överensstämmelse 

med GDPR, åtgärder som ska revideras och uppdateras vid behov. Den Personuppgiftsansvarige måste 

vidare informera de registrerade om väsentlig information rörande personuppgiftsbehandlingen och 

måste också ge den registrerade rätt att få information om sådana uppgifter som härrör från denne.  

Varje Personuppgiftsansvarig, och där det är applicerbart, Personuppgiftsansvarigs representant, ska 

upprätthålla ett register över personuppgiftsbehandlingen.  

Även om det är fullt möjligt för den Personuppgiftsansvarige att behandla personuppgifter på egen 

hand, använder en Personuppgiftsansvarig oftast Personuppgiftsbiträden för åtminstone delar av sin 

personuppgiftsbehandling. När ett Personuppgiftsbiträde nyttjas, är den Personuppgiftsansvarige 

skyldig att säkerställa att Personuppgiftsbiträdet tillhandahåller tillräckliga garantier för att 

implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen är 

förenlig med GDPR:s krav.  

Personuppgiftsbiträdes skyldigheter 

Personuppgiftsbiträdet och varje annan person som agerar på uppdrag av en Personuppgiftsansvarig 

eller ett Personuppgiftsbiträde och som har tillgång till personuppgifter, får inte behandla uppgifterna 

annat än på den Personuppgiftsansvariges instruktioner (utom när det föreligger en skyldighet att 

företa viss behandling enligt unionsrätten eller en medlemsstats lagstiftning).  

Personuppgiftsbiträdes skyldigheter ska regleras av ett personuppgiftsbiträdesavtal (se vår checklista 

rörande personuppgiftsbiträdesavtal). 
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Personuppgiftsbiträdet måste säkerställa att personer som är behöriga att behandla personuppgifter 

också är bundna av konfidentialitet. Personuppgiftsbiträdet är skyldigt att assistera den 

Personuppgiftsansvarige i att säkerställa efterlevnad av GDPR vilket bl.a. innebär att 

Personuppgiftsbiträdet ska ha lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på plats, tillhandahålla 

nödvändig information för att kunna visa på efterlevnad av GDPR och att radera eller återlämna alla 

personuppgifter till personuppgiftsansvarig vid avtalsperiodens slut. Personuppgiftsbiträdet bör också 

assistera den Personuppgiftsansvarig med att få tillstånd från tillsynsmyndigheten när så krävs.  

Vidare har Personuppgiftsbiträdet inte rätt att anlita ett annat Personuppgiftsbiträde, ett så kallat 

underbiträde, utan den Personuppgiftsansvariges skriftliga tillstånd. I de fall ett Personuppgiftsbiträde 

anlitar ett underbiträde så är Personuppgiftsbiträdet vidare skyldig att informera den 

Personuppgiftsansvarige om alla tilltänkta ändringar rörande tillägg eller utbyte av sådana 

underbiträden så att den Personuppgiftsansvarige har möjligt att invända mot de tilltänkta ändringarna. 

Checklista – Är du en Personuppgiftsansvarig 

☐ Behandlar du personuppgifter?

☐ Beslutar du om vad som ska behandlas?

☐ Beslutar do om ändringar eller modifiering av de personuppgifter som du behandlar?

☐ Beslutar du om var och hur sådana personuppgifter ska användas och till vilket ändamål?

☐ Kan du besluta om huruvida personuppgifterna ska kvarstanna internt eller om den ska delas

med en tredje part?

☐ Kan du besluta hur länge personuppgifterna ska behandlas och när de ska tas bort?

➔ Om ja till ovan så är du personuppgiftsansvarig.

Checklista – Är du Personuppgiftsbiträde 

☐ Är du instruerad av en extern part om hur personuppgifterna ska behandlas?

☐ Är du instruerad eller har du fått i uppgift av en extern part att designa, skapa och

implementera IT-processer och system som kan möjliggöra för ett personuppgiftsbiträde att

behandla personuppgifter?

☐ Är du instruerad att använda verktyg och strategier för att behandla personuppgifter från en

extern part?

☐ Är du instruerad att implementera säkerhetsåtgärder för att skydda en extern parts uppgifter?

☐ Är du instruerad att överföra data från en extern part till en annan enhet och vice versa?

➔ Om ja till ovanstående så är du ett personuppgiftsbiträde.
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