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Registrering av uppgifter hänförliga till enskild i egenskap av kontakt till annan

BAKGRUND
Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet
(tillsynslagen) har Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden till uppgift att
genom inspektioner och andra undersökningar utöva tillsyn bl.a. över polisens
behandling av personuppgifter enligt polisdatalagen (2010:361) och, såvitt
avser Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling, även polisdatalagen
(1998:622). Nämnden får uttala sig om konstaterade förhållanden och sin
uppfattning om behov av förändringar i verksamheten och ska verka för att
brister i lag eller annan författning avhjälps (2 § andra stycket tillsynslagen).
Nämnden har på eget initiativ beslutat att granska vad som krävs för att en
enskild person ska registreras som ”kontakt” i Säkerhetspolisens
centralregister. Granskningen har syftat till att undersöka hur
Säkerhetspolisens efterlever de regler som styr möjligheterna att registrera
enskilda på grund av deras kontakter med personer som är av intresse för
Säkerhetspolisens verksamhet.
TILLSYNENS OMFATTNING
Granskningen har omfattat 30 slumpvis utvalda ärenden där kontakter
registrerats i Centralregistret. De utvalda ärendena har tillförts registret för
verksamhetsområdena författningsskydd, kontraspionage och kontraterrorism.
Samtliga ärenden har granskats och av dessa har åtta valts ut för fortsatta
kontroller. Dessa ärenden har i lika delar härrört från verksamheterna för
författningsskydd och kontraterrorism.
Vid nämndens granskningsbesök hos Säkerhetspolisen den 28 mars 2012 har
de fortsatta kontrollerna genomförts. Säkerhetspolisen har vid besöket besvarat
nämndens frågeställningar. Säkerhetspolisen har även redogjort för de interna
bestämmelser som styr denna typ av registreringar samt de rutiner som
tillämpas för att säkerställa en enhetlig tillämpning av regelverket.
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IAKTTAGELSER OCH BEDÖMNING
Enligt nämndens bedömning har Säkerhetspolisen visat att det, i den
brottsbekämpande verksamheten, finns ett behov av att behandla de
personuppgifter som granskningen omfattat. Det finns inte anledning att se
annorlunda på den personuppgiftsbehandling som skett enligt den tidigare
gällande polisdatalagen. Det framstår även som att Säkerhetspolisen har
fungerande rutiner för att kontrollera att personuppgiftsbehandlingen i dessa
delar följer regelverket. Nämnden har därvid noterat att rutinerna innebär att
det fortsatta behovet av en kontaktregistrering ska uppmärksammas särskilt när
uppgifter rörande den person som kontakten hänförs till ska gallras.
Nämnden anser sammanfattningsvis att den personuppgiftsbehandling som
omfattats av granskningen följer bestämmelserna såväl i den nu som i den
tidigare gällande polisdatalagen.
______________________
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden beslutar att delge Säkerhetspolisen
detta uttalande.

