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Information om domstolens personuppgiftsbehandling –
Administrativ verksamhet
Göta hovrätt (domstolen) behandlar personuppgifter för olika ändamål och är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos domstolen. Domstolen värnar
om din integritet och skyddet av dina personuppgifter och vill lämna följande information med anledning av den personuppgiftsbehandling som sker.
När du lämnar uppgifter om dig själv till domstolen
När du lämnar uppgifter om dig själv till domstolen kommer dina personuppgifter
att behandlas i domstolens administrativa system. Om du lämnar uppgifter om dig
själv i samband med en allmän fråga eller framställan kommer uppgifterna att behandlas inom ramen för din fråga eller framställan, i nödvändig utsträckning för att
hantera det ärendet. Domstolen behandlar då dina personuppgifter som en del i dess
myndighetsutövning eller som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.
Lämnar du uppgifter om dig själv i samband med en begäran om att få ut en allmän
handling kommer uppgifterna att behandlas i nödvändig utsträckning inom ramen
för denna begäran. Domstolen behandlar då dina personuppgifter som en följd av
en rättslig förpliktelse. Lämnar du uppgifter om dig själv i samband med en rekryteringsprocess kommer uppgifterna att behandlas inom ramen för denna process och i
nödvändig utsträckning för att hantera processen. Domstolen behandlar då dina
personuppgifter som en del i dess myndighetsutövning och som en del i utförandet
av en uppgift av allmänt intresse. Om du lämnar uppgifter i samband med ingående
av ett avtal kommer uppgifterna att behandlas med anledning av och inom ramen
för detta avtal, i nödvändig utsträckning.
De som kan få del av dina personuppgifter är anställda på domstolen eller andra
som behöver få del av dem för att ditt ärende ska kunna behandlas. Uppgifterna kan
även komma att lämnas ut vid en begäran om allmän handling om de inte omfattas
av sekretess. Dina personuppgifter kommer att behandlas av domstolen så länge de
behövs. Personuppgifterna kan bli föremål för arkivering.
Du kan begära tillgång till, rättelse, radering, begränsning och invändning
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter hovrätten behandlar om dig och få ett
utdrag över uppgifterna med ytterligare information om behandlingen, ett så kallat
registerutdrag.

R2B

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas. Du
har även rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot
behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna
till att dessa rättigheter kan vara begränsade under ett ärendes pågående handlägg-
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ning. Rättigheterna begränsas också av den anledningen att allmänna handlingar inte
får ändras eller förstöras.
Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer domstolen att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas
eller inte.
Du har rätt att klaga till Datainspektionen
Om du anser att domstolen har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i
strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända
dig till Datainspektionen med klagomål. Datainspektionen får dock inte pröva ett
klagaomål som avser den dömande verksamheten.
Vid frågor
Om du har frågor när det gäller domstolens personuppgiftsbehandling kan du vända
dig till domstolens dataskyddsombud på tel. 036- 15 69 00 eller på e-post
dataskyddsombud.hgo@dom.se

