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Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) – 

Uppföljning av beslut i ärende 1475-2013 

Datainspektionens beslut 

Datainspektionen avslutar ärendet. 

Redogörelse för tillsynsärendet 

Datainspektionen har i ett tidigare ärende (dnr 1475-2013) granskat 

Utbildningsnämnden i Ale kommuns (nämnden) behandling av 

personuppgifter i molntjänsten Office 365.  

 

I beslut den 25 april 2014 konstaterade Datainspektionen att personuppgifts-

biträdesavtalet som nämnden tecknat med personuppgiftsbiträdet 

(Microsoft) inte gav nämnden rätt till nödvändig information om i vilka 

länder biträdets underleverantörer är lokaliserade och behandlar person-

uppgifter. Datainspektionen beslutade att följa upp ärendet och föresatte att 

nämnden skulle vidta åtgärder för att säkerställa att nämnden har tillgång till 

den aktuella informationen om biträdets underleverantörer.  

 

Nämnden har den 28 maj 2014 kommit in med lista på personuppgifts-

biträdets underleverantörer. Av listan framgår följande. 

 Underleverantörernas företagsnamn. 

 I vilket land respektive underleverantör är lokaliserad. 

 Vilken typ av tjänst respektive underleverantör utför åt 

personuppgiftsbiträdet. 

 

Nämnden anför att personuppgiftsbiträdet har för avsikt att uppdatera 

webbsidan Office 365 Trust Center med samma information som framgår av 

den bifogade listan. 



Sida 2 av 2 

Skäl för beslutet och bedömning 

Av 31 § andra stycket personuppgiftslagen framgår att den personuppgifts-

ansvarige ska förvissa sig om att personuppgiftsbiträdet kan genomföra de 

säkerhetsåtgärder som måste vidtas och se till att biträdet verkligen vidtar 

åtgärderna.  

 

I artikel 29-gruppens1 yttrande om molntjänster2 framgår av avsnitt 3.3.2 att 

personuppgiftsbiträdet är skyldigt att ge kunden (här nämnden) tillgång till 

information om underleverantörer och beskriva 

 vilken typ av tjänst underleverantören utför, 

 vilka egenskaper nuvarande eller potentiella underleverantörer har, 

samt 

 vilka garantier som uppställs för att dataskyddsdirektivet (95/46/EG) 

kommer att följas. 

 

Av yttrandet framgår vidare (avsnitt 4.1) att kunderna särskilt bör informeras 

om alla underleverantörer som bidrar till att tillhandahålla den berörda 

molntjänsten och alla lokaler [översatt från engelskans ”locations”] där 

uppgifter kan komma att lagras eller behandlas av molnleverantören och/eller 

dennes underentreprenörer (särskilt om någon eller några lokaler ligger 

utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)). 

 

Datainspektionen konstaterar att den lista på underleverantörer som 

nämnden har gett in uppfyller kraven på information om underleverantörer 

som ska tillställas den personuppgiftsansvariga nämnden.  

 

 

Detta beslut har fattats av tf enhetschefen Anna Hörnlund efter föredragning 

av juristen Ingela Alverfors.  

 

 

 

Anna Hörnlund    

Ingela Alverfors 

 

Kopia till: 

Personuppgiftsombudet 

                                                      
1 Artikel 29-arbetsgruppen är inrättad enligt artikel 29 i direktiv 95/46/EG. Den är ett 

oberoende rådgivande EU-organ i frågor rörande dataskydd och integritet. 
2 Yttrande 5/2012 om datormoln (cloud computing), 01037/12/SV, WP 196, antaget den     

1 juli 2012 


