Dataskyddsförordningen
Kapitel II – Principer
----Artikel 6
Laglig behandling av personuppgifter
1. Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av
följande villkor är uppfyllt:
a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter
behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den
registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade
innan ett sådant avtal ingås.
c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som
åvilar den personuppgiftsansvarige.
d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av
grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk
person.
e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse
eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den
personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte
den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger
tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är
ett barn.
Led f i första stycket ska inte gälla för behandling som utförs av offentliga
myndigheter när de fullgör sina uppgifter.

2. Medlemsstaterna får behålla eller införa mer specifika bestämmelser för att
anpassa tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning med hänsyn
till behandling för att efterleva punkt 1 c och e genom att närmare fastställa
specifika krav för uppgiftsbehandlingen och andra åtgärder för att säkerställa
en laglig och rättvis behandling, inbegripet för andra specifika situationer då
uppgifter behandlas i enlighet med kapitel IX.
3. Den grund för behandlingen som avses i punkt 1 c och e ska fastställas i
enlighet med
a) unionsrätten, eller
b) en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige
omfattas av.
Syftet med behandlingen ska fastställas i den rättsliga grunden eller, i fråga
om behandling enligt punkt 1 e, ska vara nödvändigt för att utföra en uppgift
av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges
myndighets utövning. Den rättsliga grunden kan innehålla särskilda
bestämmelser för att anpassa tillämpningen av bestämmelserna i denna
förordning, bland annat: de allmänna villkor som ska gälla för den
personuppgiftsansvariges behandling, vilken typ av uppgifter som ska
behandlas, vilka registrerade som berörs, de enheter till vilka
personuppgifterna får lämnas ut och för vilka ändamål,
ändamålsbegränsningar, lagringstid samt typer av behandling och
förfaranden för behandling, inbegripet åtgärder för att tillförsäkra en laglig
och rättvis behandling, däribland för behandling i andra särskilda situationer
enligt kapitel IX. Unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ska
uppfylla ett mål av allmänt intresse och vara proportionell mot det legitima
mål som eftersträvas.
4. Om en behandling för andra ändamål än det ändamål för vilket
personuppgifterna samlades in inte grundar sig på den registrerades
samtycke eller på unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt som
utgör en nödvändig och proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle för
att skydda de mål som avses i artikel 23.1, ska den personuppgiftsansvarige
för att fastställa huruvida behandling för andra ändamål är förenlig med det

ändamål för vilket personuppgifterna ursprungligen samlades in bland annat
beakta följande:
a) Kopplingar mellan de ändamål för vilka personuppgifterna har samlats in
och ändamålen med den avsedda ytterligare behandlingen.
b) Det sammanhang inom vilket personuppgifterna har samlats in, särskilt
förhållandet mellan de registrerade och den personuppgiftsansvarige.
c) Personuppgifternas art, särskilt huruvida särskilda kategorier av
personuppgifter behandlas i enlighet med artikel 9 eller huruvida
personuppgifter om fällande domar i brottmål och lagöverträdelser som
innefattar brott behandlas i enlighet med artikel 10.
d) Eventuella konsekvenser för registrerade av den planerade fortsatta
behandlingen.
e) Förekomsten av lämpliga skyddsåtgärder, vilket kan inbegripa kryptering
eller pseudonymisering.

