
Information om behandling av personuppgifter 

Dina uppgifter anva nds fö r att Ledarnas a-kassa ska kunna 

utreda öch betala ut ersa ttning. A-kassörna a r fö reningar söm 

har ett myndighetsutö vande uppdrag enligt lag. Den myndig-

hetsutö vning söm sker na r ersa ttning betalas innefattar 

öcksa  köntröller fö r att sa kersta lla att du fa r ra tt ersa ttning.  

A-kassan har a ven andra skyldigheter söm gö r att a-kassan    

t ex behandlar uppgifter vid skuldhantering eller underra ttar 

andra myndigheter öm det finns misstanke öm att ersa ttning 

kan ha betalats ut felaktigt.  

Behandlingen a r nö dva ndig fö r att fullgö ra en ra ttslig         

fö rpliktelse söm a vilar den persönuppgiftsansvarige. Detta 

gö rs huvudsakligen med stö d av dataskyddsfö rördningen 

artikel 6.1 e söm ett led i a-kassans myndighetsutö vning. 

Vissa    behandlingar kan a ven gö ras med stö d av samtycke 

fra n den registrerade eller fö r att behandlingen a r nö dva ndig 

fö r att fullgö ra en ra ttslig fö rpliktelse söm a vilar a-kassan 

(artikel 6.1 a och c).  

 Till Krönöfögdemyndigheten la mnas uppgifter öm dagar 

med ersa ttning fra n a-kassan öch utbetalning av sa dan. Se 

4 kap. 15 § utso kningsbalken (1981:774) och 25 b § FALF. 

Na r ersa ttning fra n a-kassan har betalats ut felaktigt öch 

ersa ttningen inte betalas tillbaka kan a-kassan kömma 

va nda sig till Krönöfögden fö r indrivning. Det kan a ven 

ha nda att a-kassan va nder sig till tingsra tten fö r att fa  en 

fördran faststa lld.  

 Till Statistiska Centralbyra n la mnas uppgifter öm med-

lemskap öch ersa ttning fö r framsta llning av statistik. Se 

94 b § lag (1997:239) om arbetslo shetskassor, LAK och 7 

§ fö rördning (1997:836) öm arbetslö shetskassör, LAKFö.  

 Till Migratiönsverket, Fö rsa kringskassan, Pensiönsmyn-

digheten, Centrala studiestö dsna mnden, Arbetsfö r-

medlingen, kömmunerna eller andra arbetslö shetskassör 

la mnas upplysning öm a-kassan finner anledning att anta 

att en ekönömisk fö rma n har beslutats eller betalats ut 

felaktigt i den andra örganisatiönens verksamhet. Se lag 

(2008:206) om underra ttelseskyldighet vid felaktiga   

utbetalningar fra n va lfa rdssystemen.  

 Till Skatteverket, Pensiönsmyndigheten öch allma n fö r-

valtningsdömstöl la mnas pa  bega ran uppgift öm fö rha l-

lande söm a r av betydelse fö r tilla mpningen av lagen öm 

inkömstgrundad a lderspensiön. Se 15 kapitlet 13 § andra 

stycket lag (1998:674) öm inkömstgrundad                      

a lderspensiön.  

 Till Skatteverket la mnas köntrölluppgift fö r utgiven er-

sa ttning fra n a-kassan öch ra nteutgifter, jfr. 15 kap. 2 § 

skattefö rfarandelag (2011:1244), SFL.  

 A-kassan a r enligt bidragsbröttslagen skyldig att anma la 

missta nkt bidragsbrött till Pölismyndigheten eller 

A klagarmyndigheten.  

 Inspektiönen fö r arbetslö shetsfö rsa kring, IAF, kan vid 

granskningar öch klagöma l bega ra att a-kassan la mnar ut 

uppgifter i enskilda a renden.  

 Till fö rvaltningsra tterna, kammarra tterna öch Hö gsta 

fö rvaltningsdömstölen la mnar a-kassan uppgifter         

anga ende a renden söm ö verklagats.  

 Till Justitieömbudsmannen vid klagöma l pa  a-kassans 

handla ggning.  

 Till Justitiekanslern vid klagöma l öch bega ran öm skade-

sta nd p g a-kassans handla ggning.  

 Till Bröttsfö rebyggande ra det fö r statistiska a ndama l.  

 Till Riksrevisiönen vid dess granskningar.  

Syftet med behandlingen av dina      
uppgifter 

Till vem lämnar Ledarnas a-kassa ut  
personuppgifter 

Med stö d av sin myndighetsutö vande verksamhet öch med 

stö d av sina ra ttsliga skyldigheter la mnar a-kassan ut persön-

uppgifter till fö ljande möttagare:  

 Till din nya a-kassa ö verfö rs uppgift öm ditt medlemskap 

öch, öm du ansö ker öm ersa ttning, ett antal uppgifter 

rö rande hur villkören fö r ersa ttning har sett ut hös            

a-kassan. Se 48 e § lag (1997:238) öm arbetslö shetsfö r-

sa kring, ALF, öch 25 § fö rördning (1997:835) öm arbets-

lö shetsfö rsa kring, FALF.  

 Till Fö rsa kringskassan la mnas uppgift öm du a r bera tti-

gad till ersa ttning öch i vilken utstra ckning, dina mö jlig-

heter att arbeta, eventuella hinder fö r ersa ttning öch öm 

det betalats ut ersa ttning fra n a-kassan Se 48 d § ALF öch 

24 § FALF.  

 Enligt 48 d § ALF öch 24 a § FALF har a-kassan en skyldig-

het att la mna ut uppgifter till Pensiönsmyndigheten.  

 Till Arbetsfö rmedlingen la mnas uppgift öm antal utbe-

talda ersa ttningsdagar, ra tten till öch ömfattningen av 

förtsatt ersa ttning fra n a-kassan. Se 48 b § ALF öch 21 § 

FALF. Till kömmunernas söcialna mnder la mnas uppgift 

öm du a r bera ttigad till ersa ttning öch i vilken utstra ck-

ning öch öm det betalats ut ersa ttning fra n a-kassan. Se 

na rmare 11 kap. 11 § Söcialtja nstlagen (2001:453) öch 4 

§ Fö rördning (2008:975) öm uppgiftsskyldighet i vissa 

fall enligt söcialtja nstlagen.  
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Utö ver de uppgifter söm a-kassan la mnar ut pa  grund av en 

skyldighet i lag eller söm a r nö dva ndiga fö r att betala ut    

arbetslö shetsersa ttning la mnar a-kassan endast ut uppgifter 

na r den enskilde samtyckt till det eller öm det a r nö dva ndigt 

fö r att fullgö ra sina skyldigheter att hantera arbetslö shetsfö r-

sa kringen. 

 Till Swedbank la mnar a-kassan uppgifter fö r att kunna 

betala ut ersa ttning till den söm sö kt ersa ttning fra n           

a-kassan.  

 Till Trygghetsra det, Omsta llningsfönden öch Trygghets-

stiftelsen la mnas öcksa  uppgifter öm din ersa ttningsra tt.  

 Om du ansö ker öm att sö ka arbete i en annan EU-stat fat-

tar Inspektiönen fö r arbetslö shetsfö rsa kringen (IAF)    

beslut i fra gan, vilket sedan ö verfö rs till a-kassan. Om du 

sedan sö ker ersa ttning fra n ett annat EU-land kömmer         

a-kassan att fa  uppgift öm din anma lan pa  arbetsfö r-

medlingsmyndigheten i det aktuella EU-landet.  

 Krönöfögdemyndigheten kan la mna uppgifter till                 

a-kassan öm eventuella betalningsfö rela gganden, utma t-

ningar eller skuldsaneringar. Det a r uppgifter söm                

a-kassan anva nder fö r att kunna hantera sina fördringar 

enligt göd inkassösed.  

Från vilka aktörer kan a-kassan få       
uppgifter om dig 

Na r besta mmelserna tilla ter det öch det a r nö dva ndigt fö r 

bedö mningen av din ra tt till ersa ttning ha mtar a-kassan in 

fö ljande uppgifter med stö d av lag:  

 Uppgifter öm registrering söm arbetssö kande, deltagande 

i prögram öch uppgift öm etableringsersa ttning fra n    

Arbetsfö rmedlingen enligt 48a § ALF öch 20 § FALF.  

 Uppgifter öm ersa ttning eller annat stö d fra n Fö rsa k-

ringskassan enligt 48c § ALF öch 22 § FALF.  

 A-kassan sparar fra gör fra n Fö rsa kringskassan öm tillfa l-

lig fö ra ldrapenning fö r att köntröllera öm den enskilde i 

framtiden skulle sö ka ersa ttning fö r samma periöd.  

 Uppgift öm pensiön eller annan fö rma n fra n Pensiöns-

myndigheten enligt 48c § ALF öch 22a § FALF.  

 Uppgifter öm sö kt samt beviljat studiestö d fra n Centrala 

Studiestö dsna mnden (CSN) enligt 48c § ALF öch 23 § 

FALF  

 Om du avslutar ditt medlemskap i en a-kassa fö r att ga  

med i en annan sa  ha mtar din nya a-kassa in vissa uppgif-

ter fra n din gamla a-kassa i enlighet med 48e § ALF öch 

25a § FALF.  

 Migratiönsverket, Fö rsa kringskassan, Pensiönsmyndig-

heten, Skatteverket, Krönöfögdemyndigheten, Centrala 

studiestö dsna mnden öch Arbetsfö rmedlingen a r enligt 

lag (2008:206) skyldiga att meddela a-kassan öm de trör 

att en ekönömisk fö rma n har beslutats eller betalats ut 

felaktigt eller med ett fö r hö gt belöpp hös a-kassan.  

Till vem lämnar Ledarnas a-kassa ut  
personuppgifter—fortsättning 

Hur länge sparas uppgifterna? 

A-kassan fa r enligt GDPR inte spara persönuppgifter under 

la ngre tid a n vad söm a r nö dva ndigt fö r a ndama let med    

behandlingen av uppgifterna. Na r uppgifterna inte la ngre 

behö vs ska de gallras. Uppgifterna fa r döck bevaras fö r        

histöriska, statistiska eller vetenskapliga a ndama l söm a r 

definierade i a-kassans arkivfö reskrifter. Gallringtider fö r 

allma nna handlingar i a-kassans register framga r av den 

myndighetsspecifika fö reskriften, RA-MS 2010:70. Vissa upp-

gifter, söm regleras i fö reskriftens 3 §, ska bevaras fö r efter-

va rlden.  

A ven bökfö ringslagen sta ller krav pa  att a-kassan ska spara 

uppgifter viss tid. De uppgifter söm ömfattas av lagen ska 

bevaras fram till öch med det sjunde a ret efter utga ngen av 

det kalendera r da  ra kenskapsa ret avslutades.  

Dina rättigheter 

Rätt till information 

Du har ra tt att fa  införmatiön na r dina persönuppgifter      

behandlas. Införmatiön öm persön-uppgiftsbehandlingen ska 

la mnas av a-kassan ba de na r uppgifterna samlas in öch na r 

du annars bega r det. Om du bega r att fa  ett sa  kallat regis-

terutdrag har a-kassan i nörmalfallet 30 dagar pa  sig att    

införmera dig öm vilka persönuppgifter söm behandlas av       

a-kassan. Da rutö ver finns det vissa tillfa llen na r sa rskild in-

förmatiön ska ges till den registrerade, till exempel öm det 

intra ffar ett dataintra ng eller liknande (en persönuppgiftsin-

cident) hös den persönuppgiftsansvarige öch det finns risk 

fö r till exempel identitetsstö ld eller bedra geri.  

Rätt till rättelse 

Du har ra tt att va nda dig till a-kassan öch be att fa  felaktiga 

uppgifter ra ttade. Det inneba r öcksa  att du har ra tt att köm-

plettera med sa dana persönuppgifter söm saknas öch söm a r 

relevanta med ha nsyn till a ndama let med persönuppgiftsbe-

handlingen.  
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Dina rättigheter—fortsättning 

Rätt till radering—rätten att bli glömd 

Enligt dataskyddsfö rördningen kan du ha ra tt att fa  dina per-

sönuppgifter raderade öm de inte behö vs fö r till exempel 

myndighetsutö vning. I a-kassans fall handlar va r behandling 

av persönuppgifter na stan alltid öm myndighetsutö vning.  

I ö vrigt ma ste uppgifter raderas i fö ljande fall:  

 Om uppgifterna inte la ngre behö vs fö r de a ndama l söm de 

samlades in fö r  

 Om behandlingen grundar sig pa  den enskildes samtycke 

öch denne a terkallar samtycket  

 Om den enskilde mötsa tter sig persönuppgiftsbehandling 

söm sker inöm ramen fö r myndighetsutö vning eller efter 

en intresseavva gning öch det inte finns bera ttigade ska l 

söm va ger tyngre a n den enskildes intresse  

 Om persönuppgifterna har behandlats ölagligt  

 Om radering kra vs fö r att uppfylla en ra ttslig skyldighet  

Rätt till begränsning av behandling 

Du har i vissa fall ra tt att kra va att behandlingen av persön-

uppgifter begra nsas. Med begra nsning menas att uppgifterna 

markeras sa  att de i framtiden bara fa r behandlas fö r vissa 

avgra nsade syften.  

Ra tten till begra nsning ga ller bland annat na r den registre-

rade anser att uppgifterna a r felaktiga öch bega rt ra ttelse. I 

sa dana fall kan den registrerade a ven bega ra att behandling-

en av uppgifterna begra nsas under tiden uppgifternas kör-

rekthet utreds.  

Na r begra nsningen upphö r ska du införmeras öm detta.  

Rätt att göra invändningar 

Du har i vissa fall ra tt att inva nda möt den persönuppgiftsan-

svariges behandling av dina persönuppgifter.  

Ra tten att inva nda ga ller na r persönuppgifter behandlas fö r 

att utfö ra en uppgift av allma nt intresse, söm ett led i myn-

dighetsutö vning eller efter en intresseavva gning.  

Om den enskilde inva nder möt behandlingen i sa dana fall fa r 

den persönuppgiftsansvarige endast förtsa tta att behandla 

uppgifterna öm det ga r att visa att det finns tvingande bera t-

tigade ska l till att uppgifterna ma ste behandlas söm va ger 

tyngre a n den enskildes intressen, ra ttigheter öch friheter 

eller öm behandlingen sker fö r faststa llande, utö vande eller 

fö rsvar av ra ttsliga anspra k.  

Återkalla samtycke 

Om dina persönuppgifter behandlas med stö d av att du gett 

ditt samtycke kan du na r söm helst a terkalla samtycket.  

Du kan lämna in klagomål till Datainspektionen 

Om du anser att a-kassan behandlar uppgifter öm dig i strid 

med dataskyddsfö rördningen kan du la mna in ett klagöma l 

till Datainspektiönen. https://www.datainspektiönen.se/  

Skadestånd 

En persön söm har lidit skada pa  grund av att hans eller    

hennes persönuppgifter har behandlats i strid med data-

skyddsfö rördningen kan ha ra tt till skadesta nd av den eller 

de persönuppgiftsansvariga söm medverkat vid behandling-

en.  

Automatiskt beslutsfattande och profilering 

A-kassan anva nder inte sig av autömatiskt beslutsfattande 

öch pröfilering  
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