Rätt till radering
Varje person har rätt att vända sig till ett företag eller en myndighet som
behandlar personuppgifter och be att uppgifterna som avser honom eller
henne raderas. Uppgifterna måste raderas i följande fall:














Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades
in för
Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne
återkallar samtycket
Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den enskilde
motsätter sig att uppgifterna behandlas
Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker
inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning
och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes
intresse
Om personuppgifterna har behandlats olagligt
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med
att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk
Om uppgifter raderas på den enskildes begäran måste företaget eller
myndigheten också informera dem som de har lämnat ut uppgifter till
om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt
eller innebär en alltför betungande insats. Den enskilde har också rätt
att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

När personuppgifterna har publicerats eller på annat sätt gjorts offentliga (i
ett socialt nätverk, ett internetforum eller på en webbsida) räcker det inte
alltid att de raderas där. I dessa situationer ska den som offentliggjort
uppgifterna också vidta rimliga åtgärder för att informera andra som
behandlar uppgifterna om den enskildes begäran så att även kopior av eller
länkar till uppgifterna tas bort.
Det finns undantag från rätten till radering och skyldigheten att informera
andra om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som
till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en

rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i
myndighetsutövning.

