Svensk författningssamling

SFS 2001:1009

Förordning
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(1982:790);

Utkom från trycket
den 12 december 2001

utfärdad den 29 november 2001.
Regeringen föreskriver att det i försäkringsrörelseförordningen
(1982:790)1 skall införas sju nya paragrafer, 34 a–34 g §§, av följande lydelse.
34 a § Försäkringsregistret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.
I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla
uppgifter för
1. den tillsyn som Finansinspektionen enligt försäkringsrörelselagen
(1982:713) utövar över försäkringsbolag,
2. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller
beslut,
3. förvärv, avyttring eller förvaltning av bolag som registreras i försäkringsregistret,
4. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
5. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med
den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204), eller
6. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller
annan författning och
a) som avser bolag som registreras i försäkringsregistret,
b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller
c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.
34 b § Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för försäkringsregistret.
34 c § Registreringsmyndigheten skall se till att det inte uppkommer något
otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från
säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa
upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

1

Förordningen omtryckt 1995:1601.

1

SFS 2001:1009

34 d § Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i 34 a §
medge direktåtkomst till försäkringsregistret.
34 e § Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.
34 f § I fråga om rättelse av personuppgifter i försäkringsregistret tillämpas 26 § förvaltningslagen (1986:223) i stället för 28 § personuppgiftslagen
(1998:204).
34 g § Att beslut om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223).
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)
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