
 

 

Samtycke 
 
Arbetsgivare har i regel andra rättsliga grunder än samtycke att stödja sin 
personuppgiftsbehandling på. Andra rättsliga grunder kan ofta vara mer fördelaktiga 
för arbetsgivare att använda, exempelvis ”fullgöra avtal” eller ”rättslig förpliktelse”, då 
den registrerade har andra typer av rättigheter när det gäller samtycke än vid 
personuppgiftsbehandling på annan rättslig grund.  
 

För att vara giltigt behöver ett samtycke vara frivilligt, specifikt, informerat och 
otvetydigt. Den registrerade måste vara fullt införstådd med vad han eller hon 
samtycker till. Arbetsgivare har således en upplysningsplikt gällande 
personuppgiftsbehandlingen i samband med att samtycke inhämtas. Arbetsgivaren 
måste kunna visa att den registrerade har samtyckt till behandlingen. I många fall kan 
arbetstagaren samtycka till personuppgiftsbehandling redan genom att lämna 
personuppgifterna till arbetsgivaren, med vetskap om varför uppgifterna inhämtas, 
hur de kommer hanteras och att samtycket kan återkallas. I andra fall kan det vara 
lämpligt att inhämta ett skriftligt samtycke.  
 

Almega har tagit fram exempel på hur ett skriftligt samtycke skulle kunna utformas. 
Exemplen kan inte användas i det enskilda fallet. Varje arbetsgivare behöver göra en 
bedömning i varje enskilt fall om samtycke som rättslig grund bör/kan användas och 
hur det behöver utformas för att vara giltigt. Eftersom en bedömning måste göras i 
varje enskilt fall är det inte möjligt att ta fram en standardblankett som alla 
arbetsgivare i alla situationer kan använda sig av.  
 

Observera att när det gäller hälsoundersökning har arbetsgivare på vissa områden en 
rättslig skyldighet att tillhandahålla sådana undersökningar, varvid ”rättslig 
förpliktelse” istället för samtycke utgör den rättsliga grunden för 
personuppgiftsbehandlingen.  

 

Personalkonferens - samtycke till personuppgiftsbehandling 

Bolaget AB ger dig möjlighet att lämna upplysning om eventuella allergier och/eller 

önskemål om specialkost. Vi skulle vilja behandla uppgifterna om allergier/specialkost för att 

beställa mat till personalkonferensen den 1 januari.                                      

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Vi kommer att radera uppgifterna 

efter att personalkonferensen är över. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för 

denna personuppgiftsbehandling.  

Genom att fylla i denna blankett samtycker du till att Bolaget AB behandlar personuppgifter 

enligt ovan. 

Jag har följande allergier/önskemål om specialkost:  

Datum:  

Underskrift: 

Namnförtydligande: 



 

 

Filminspelning – samtycke till personuppgiftsbehandling 

Bolaget AB tar hjälp av Filmteamet AB för att spela in reklamfilm på arbetsplatsen den 1 maj 

2018, kl. 8.00 – 9.00. Reklamfilmen kommer att läggas ut på Bolaget AB:s hemsida. Du ges 

härmed möjlighet att samtycka till att rörlig bild på dig behandlas för detta ändamål.  

Du avgör själv om du vill samtycka till ovannämnda personuppgiftsbehandling. 

Reklamfilmen kommer att tas bort från bolagets hemsida senast den 31 december 2018. Du 

har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för denna personuppgiftsbehandling.  

Genom att fylla i denna blankett samtycker du till att Bolaget AB behandlar personuppgifter 

enligt ovan. 

Datum:  

Underskrift: 

Namnförtydligande: 

 

Hälsoundersökning – samtycke till personuppgiftsbehandling 

Bolaget AB erbjuder alla sina anställda en kostnadsfri hälsoundersökning hos Frisk & Kry 

AB i år. Vill du genomgå sådan hälsoundersökning behöver Bolaget AB skicka ditt namn, 

telefonnummer och din e-postadress till Frisk & Kry AB för att en hälsoundersökning ska 

kunna bokas in med dig.  

Du avgör själv om du vill samtycka till ovannämnda personuppgiftsbehandling. Du har rätt att 

när som helst återkalla ditt samtycke för denna personuppgiftsbehandling. 

Genom att fylla i denna blankett samtycker du till att Bolaget AB behandlar personuppgifter 

enligt ovan. 

Datum:  

Underskrift: 

Namnförtydligande: 

 

 

 

  


