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Bilaga II: Konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt
dataskyddslagen avseende brottmål (1054/2018, förk. DSlB)
Dataskyddsombudsmannens byrås anvisning om konsekvensbedömning avseende dataskydd kan
i tillämpliga delar användas också för att göra en i DSlB 20 § avsedd konsekvensbedömning.
Nedan anges de centrala skillnaderna och beröringspunkterna.

1. Tröskel för uppgörande av KBD
Enligt 20 § 2 mom. i DSlB föreligger skyldighet att göra KBD om den planerade behandlingen
av personuppgifter kan medföra en betydande risk för tillgodoseendet av fysiska personers
rättigheter.
Enligt lagens förarbeten (RP 31/2018 rd) kan en betydande risk bli aktuell t.ex. när
behandlingen av personuppgifter läggs ut, när personuppgifter överförs till tredjeländer, när det
används ny databehandlingsteknik eller när informationssystem reformeras.

2. Steg i uppgörandet av KBD
Enligt 20 § 2 mom. i DSlB kan KBD indelas i följande steg:
- en allmän beskrivning av den planerade behandlingen
- en bedömning av riskerna för den registrerades rättigheter och
- och åtgärder för att minska riskerna samt
- åtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter.
En central skillnad till en bedömning enligt den allmänna dataskyddsförordningen gäller
tillämpningen av detaljerade dataskyddsbestämmelser. När det handlar om behandling av
personuppgifter i brottmål, förutsätter grundlagsutskottet fortfarande en noggrant avgränsad
reglering (GrUU 26/2018 rd). Vid beredningen av regleringen bedöms relevansen och
korrektheten samt hur detaljerade dataskyddsprinciper och ofta även begränsningar av den
registrerades rättigheter beaktas. I detta avseende är det motiverat att göra en
konsekvensbedömning för såväl lagberedning som vid det praktiska genomförandet, eftersom
bedömningens tyngdpunkter är olika.
Dataskyddsprinciperna framgår i följande punkter i DSlB: 4 § (laglighet), 5 §
(ändamålsbegränsning), 6 § (relevans), 7 § (felfrihet) och 5 kap (informationssäkerhet).
Bestämmelser om den registrerades rättigheter och undantag till dessa finns i 4 kap i DSlB.
Bestämmelser om behandling av personbeteckning finns i 12 § i DSlB. Regleringen kan ha
preciserats eller undantag kan ha gjorts om tillämpningen av dessa dataskyddsbestämmelser i
de detaljerade bestämmelserna. I DSlB föreskrivs även om skyddsmetoder, som insamling och
lagring av logguppgifter.

3. Tröskel för förhandssamråd
Förhandssamråd ska hållas med dataskyddsmyndigheten, om behandlingen trots de planerade
skyddsåtgärderna medför en betydande risk för de registrerades rättigheter eller om
behandlingen av uppgifter på grund av användning av nya tekniker, mekanismer eller
tillvägagångssätt medför en betydande risk för de registrerades rättigheter.

