Svensk författningssamling

SFS 2011:973

Förordning
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kriminalvården;

Utkom från trycket
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utfärdad den 25 augusti 2011.
Regeringen föreskriver att 15 § förordningen (2001:682) om behandling
av personuppgifter inom kriminalvården ska ha följande lydelse.
15 §1 I fråga om personer som är dömda till fängelse får utöver vad som
anges i 3 och 4 §§ följande personuppgifter behandlas:
1. sådana uppgifter som avses i 5 § 7 samt 9 § 1, 6–12, 15–21 och 24 och
som när det gäller den som är häktad respektive misstänkt i stället ska avse
den som är intagen i kriminalvårdsanstalt,
2. anknytning till annan intagen med anledning av att denne är dömd för
delaktighet i samma brott som den dömde,
3. uppgifter om placering i avskildhet och undersökning enligt 6 kap.
fängelselagen (2010:610) och om användande av fängsel och undersökning
enligt 8 kap. 10 § samma lag,
4. uppgifter om placering på säkerhetsavdelning,
5. uppgift om att målsägande i enlighet med 35 § fängelseförordningen
(2010:2010) ska underrättas,
6. uppgifter om permissioner och vistelser utanför anstalt enligt 9 kap.
1 §, 10 kap. 1, 2 och 4 §§ samt 11 kap. 1 § fängelselagen,
7. uppgifter om sådan kontroll som avses i 8 kap. 6 § fängelselagen,
8. beslut om att den dömde ska inställa sig i anstalt eller påbörja intensivövervakning med elektronisk kontroll och beslut om uppskov med verkställighet samt begäran om förpassning genom polismyndighetens försorg,
9. övervakarens namn, adress och telefonnummer,
10. uppgift om att den dömde har ålagts näringsförbud, kontaktförbud eller tillträdesförbud,
11. uppgifter om beslut enligt 26 kap. 18 och 19 §§, 27 kap. 6 § 1 och 2
samt 28 kap. 7 § brottsbalken,
12. uppgifter som är nödvändiga för handläggningen av ett ärende som
enligt lag eller förordning ska prövas av Kriminalvården.
I fråga om den som verkställer fängelsestraffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll tillämpas bestämmelserna i första
stycket 1 när det gäller hänvisningen till 5 § 7 och första stycket 8–12.
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Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2011.
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