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Integritetsskyddspolicy 
 

Ekobrottsmyndighetens uppdrag  

Ekobrottsmyndigheten är en del av åklagarväsendet. Myndigheten har i uppdrag att 

säkerställa att personer som begår ekonomiska brott blir föremål för brottsutredning och 

lagföring, att säkra tillgångar och återföra brottsvinster samt att förebygga ekonomisk 

brottslighet.  

 

Personuppgiftshantering på Ekobrottsmyndigheten 

Ekobrottsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som 

myndigheten utför med undantag för den behandling som Polismyndigheten utför vid 

myndigheten i underrättelseverksamhet för vilken Polismyndigheten är 

personuppgiftsansvarig.  

  

Av grundläggande dataskyddsprinciper framgår att varje personuppgiftsbehandling måste 

vara laglig för att få utföras. Behandlingen måste ha stöd i lag, en s.k. rättslig grund. En 

rättslig grund ger de yttre ramarna för en personuppgiftsbehandling. Därutöver krävs att 

personuppgifter bara behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.  

Ekobrottsmyndigheten har i den operativa verksamheten rättslig grund för att samla in och 

behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att kunna utföra en arbetsuppgift i syfte 

att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslighet, utreda eller lagföra brott.  

Ekobrottsmyndighetens har i den administrativa verksamheten rättslig grund för att samla in 

och behandla personuppgifter främst om behandlingen är nödvändig för att fullgöra en 

rättslig förpliktelse som åvilar myndigheten, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller 

som ett led i verksamhetens myndighetsutövning.    

 

Ekobrottsmyndigheten ska vidta alla åtgärder som är möjliga för att säkerställa att skyddet 

för den personliga integriteten är starkt inom myndigheten. Det innebär bland annat;  

 att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik och 

 att myndigheten kontinuerligt arbetar med organisatoriska frågor som har bäring på 

integritetsskydd. 

 

Ekobrottsmyndighetens behandling av personuppgifter sker i fastställd, skyddad struktur. Det 

ska vara så lätt som möjligt att göra rätt för myndighetens medarbetare. 

 

Ekobrottsmyndigheten behandlar personuppgift enbart i ovan angivna syften. 

 

Dataskyddsombud och tillsyn 

Myndigheten har ett dataskyddsombud vars uppdrag är att bistå den personuppgiftsansvarige 

och övervaka den interna efterlevnaden av gällande dataskyddsreglering. 

 

Utöver en löpande tillsyn genomförs en särskild årlig tillsyn enligt fastställd tillsynsplan.  
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Ekobrottsmyndighetens behandling av personuppgifter ska uppfylla de grundläggande 

principerna:  

 Laglighet, korrekthet, öppenhet: Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, 

korrekt och öppet sätt i förhållande till registrerade.  

 Ändamålsbegränsning: Personuppgifter får bara samlas in för särskilda, 

uttryckligt angivna och berättigade ändamål som inte är alltför allmänt hållna.  

 Uppgiftsminimering: Personuppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte 

för omfattande i förhållande till ändamålen. 

 Korrekthet: Personuppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade. 

 Lagringsminimering: Uppgifterna får inte sparas i en form som möjliggör 

identifiering längre än nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna 

behandlas.  

 Integritet och konfidentialitet: Personuppgifter ska behandlas på ett sätt som 

säkerställer lämplig säkerhet för uppgifterna – inbegripet skydd mot obehörig 

eller otillåten behandling, förlust, förstöring eller skada genom olycka, 

användning av lämpliga och tekniska åtgärder. 

 

 

 

 

 


