
2019-02-04

1

Ägande av 
data
AIPPI 29 januari 2019

• Presentation avseende olika juridiska perspektiv avseende data.

• Hur avtala om skydd för data?

Agenda
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Analysföretag

IaaS-leverantör

Partner till bilföretag

Konkurrent till bilföretag

Ett fiktivt 
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Frågeställning 1
Äger bilföretaget och samarbetspartnern 
den data som man låter analysföretaget 
analysera?
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Data och immaterialrätt

• Skydd genom databasskydd.

• Skydd som affärshemlighet.

• Immaterialrättsligt skydd och inte äganderätt.
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Inget skyddDatabasskydd Affärshemlighet
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Bilföretag
Analysföretag

IaaS-leverantör

Partner till bilföretag

Konkurrent till bilföretag

Ett fiktivt 
scenario

Öppen data skapad av 
partnern som skickas till 
analysföretaget. Osäkert om 
partnern har databasskydd. 
Analysföretaget kan få 
databasskydd om det gör en 
väsentlig investering enligt 
URL.

Data som bilföretaget 
håller hemlig och skickar till 
analysföretaget kan 
skyddas som 
affärshemlighet.

Data från databas i vilken 
bilföretaget har gjort en 
väsentlig investering för att 
upprätta skickas till 
analysföretaget. Skyddas 
genom databasskydd i 
förhållande till 
analysföretaget.

Frågeställning 2
Vad händer med datan om 
analysföretaget går i konkurs?
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Data och obestånd
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• Avtalet mellan bilföretaget och 
analysföretaget gäller inte i 
förhållande till konkursboet. 

• Bilföretaget har ingen rätt att få ut 
”sin” data, men det finns inte heller 
något hinder mot att den lämnas 
ut/säljs till konkurrenten. 

• Konkursboet kan ha rätt att lämna 
ut/sälja data till annan part.

• Skilj på äganderätt och upphovsrätt

Frågeställning 3

Kan bilföretaget hindra att slutkund eller 
en konkurrent får tillgång till datan genom 
dataportabilitet?
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Bilföretag
Analysföretag

Partner till bilföretag

Konkurrent till bilföretag

Dataportabilitet

Registrerade

• Samtycke eller avtalsgrund.

• Sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat

• Analysföretaget måste biträda.

• Rätt att överföra till konkurrent.

• Immateriell äganderätt och affärshemlighet bör beaktas innan 
utlämnande, men utgör inget hinder.

• Strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format.

• Nödvändigt med standarder, kompatibla format.

Andra 
frågeställningar
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• Bilföretagets möjligheter att utkräva skadestånd om IaaS-leverantören eller 
analaysföretaget förstör data eller om den analyserade datan skadar bilföretaget?

• Konkurrensrättsliga risker kopplade till egen eller gemensam kontroll över datatillgångar?

Andra frågeställningar
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• Presentation avseende olika juridiska perspektiv avseende data.

• Hur avtala om skydd för data?

Agenda
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Avtal om data

• Personuppgiftsbiträdesavtal

• Datadelningsavtal (Data Sharing 
Agreement)

• Andra kund-leverantörsavtal
• SaaS-tjänster
• Outsourcing
• Andra tjänsteavtal
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Viktiga komponenter i avtal om data
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• Vilken data omfattas?

• På vilket sätt ska data delas?

• För vilka syften får data behandlas?

• Hur länge får data behandlas?

• Sekretess

• Informationssäkerhet

• Revision

• Vad händer med data vid avtalets 
upphörande?

• Ansvar
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Lärdomar 
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• Reglera den obligationsrättsliga 
äganderätten till datat mellan parterna.

• Se till att det finns en sekretessklausul så 
att datat förblir affärshemlig.

• Skriv in i kontraktet att datat skyddas av 
upphovsrätt.

• Överväg att ingå avtal avseende databas 
direkt med den publika 
molntjänstleverantören

• Var vaksam på konkurrenssnedvridande 
klausuler.

• Överväg vilka ansvarsbegränsningar som 
avtalet ska innehålla.

• Överväg vem som ska ha bevisbördan för 
att avtalet har uppfyllts avseende skydd av 
datat. 

Tack!

David Frydlinger
Partner and Managing Partner
david.frydlinger@cirio.se
+46 76 617 09 85


