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Till dig som är klient hos Kriminalvården: Så behandlas dina
personuppgifter
Kriminalvården vill informera dig om att Kriminalvården har rätt att spara och behandla dina
personuppgifter när du är klient hos Kriminalvården. Vad det innebär och vilka rättigheter du har
förklaras nedan. För mer fördjupad information, se nästa sida.
Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är uppgifter som kan direkt eller indirekt kan knytas till en person.
Varför sparas dina uppgifter?
Kriminalvården får spara och behandla de personuppgifter som krävs för att på olika sätt kunna
utföra sitt uppdrag.
Vem kan ta del av dina uppgifter?
Dina personuppgifter finns i olika datasystem. Uppgifterna kan hanteras av Kriminalvårdens
personal vars tjänst kräver sådan behörighet. Om det krävs kan uppgifterna lämnas ut till andra
myndigheter eller organisationer som utför uppdrag åt Kriminalvården.
Dina rättigheter
Även om Kriminalvården har rätt att behandla dina personuppgifter har du rätt att ansöka om att
få felaktiga uppgifter rättade. Du kan i vissa fall ansöka om att dina uppgifter tas bort eller att
behandlingen av dem begränsas. Du kan också begära att få ett registerutdrag. Ansökan görs
skriftligt till Kriminalvården och lämnas till personalen eller skickas till nedanstående adress:
Kriminalvården, 601 80 Norrköping
Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas kan du vända dig till
Kriminalvårdens dataskyddsombud. Du har också rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.
Kontaktuppgifter
Kriminalvårdens dataskyddsombud kan kontaktas via en vanlig framställan eller via e-post:
dataskyddsombud@kriminalvarden.se
Datainspektionen kan kontaktas via epost: datainspektionen@datainspektionen.se,
via telefon: 08–657 61 00 eller via post: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.
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Information om Kriminalvårdens behandling av klienters
personuppgifter
Kriminalvården behöver behandla dina personuppgifter i syfte att förhindra eller upptäcka
brottslig verksamhet, upprätta allmän ordning och säkerhet samt att verkställa straff.
Behandlingen av personuppgifter sker främst utifrån lagen om personuppgiftsbehandling inom
Kriminalvården (2001:617) men även utifrån annan registerlagstiftning.
Varför behandlas dina uppgifter?
Kriminalvården får behandla dina personuppgifter för att
 myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med vad som står i lag eller
förordning
 underlätta tillgången till sådana uppgifter om verkställighet av påföljd eller häktning som
rättsväsendets myndigheter behöver
 upprätthålla säkerheten och förebygga brott.
Dina personuppgifter får också behandlas om det behövs för tillsyn, planering, uppföljning och
kvalitetssäkring av verksamheten.
Hur behandlas dina uppgifter?
Dina personuppgifter behandlas i olika it-system. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut till
andra myndigheter eller organisationer inom eller utanför Sverige och EU/EES, t.ex. vid
överförande av straff.
Hur länge sparas dina uppgifter?
Kriminalvården behandlar personuppgifter så länge det finns behov av det utifrån ändamålet.
Uppgifterna får sparas som längst i två respektive tio år, beroende på din straffpåföljd, efter det
att du inte längre är klient hos Kriminalvården. Personuppgifterna kan dock komma att
behandlas längre för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.
Dina rättigheter
Du har rätt att ansöka om att få ett registerutdrag med dina personuppgifter, få rättelse av
felaktiga personuppgifter och i vissa fall få dina uppgifter raderade eller att behandlingen av dina
personuppgifter begränsas. För en sådan begäran skickar du in en skriftlig begäran till
myndigheten. Kriminalvården kommer utifrån din ansökan ta ställning till om det är möjligt att
tillgodose ditt önskemål utifrån gällande lagstiftning. Kriminalvårdens beslut om rättelse och om
registerutdrag kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Personuppgiftsansvarig
Kriminalvården, organisationsnummer 202100-0225, är personuppgiftsansvarig för
personuppgiftsbehandlingen och kan kontaktas via post Kriminalvården, 601 80 Norrköping eller
via telefon 077–2280800.
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