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Beslut efter tillsyn enligt 
dataskyddsförordningen – Tovenco 
AB

Integritetsskyddsmyndighetens beslut
Integritetsskyddsmyndigheten konstaterar att Tovenco AB har behandlat 
personuppgifter i strid med 

 artikel 5.2 i dataskyddsförordningen1 genom att inte ha ansvarat för och kunnat 
visa att artikel 5.1 efterlevs avseende bolagets insamling och överföring av 
klagandens IP-adress till Facebook under februari och mars 2021, och

 artikel 13.1 i och 13.2 i dataskyddsförordningen genom att inte när uppgifterna 
erhölls i samband med insamling och överföring av klagandens IP-adress till 
Facebook under februari och mars 2021 ha uppfyllt sin informationsskyldighet 
avseende behandlingen.

Integritetsskyddsmyndigheten ger Tovenco AB en reprimand enligt artikel 58.2 b i 
dataskyddsförordningen för överträdelse av artiklarna 5.2, 13.1 och 13.2.

Redogörelse för tillsynsärendet
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har inlett tillsyn mot Tovenco AB (bolaget) med 
anledning av ett klagomål. 

I klagomålet anförs i huvudsak följande. 

Bolagets webbplats, www.tovenco.se, innehåller en s.k. Facebook-pixel som lagrar 
data på ett olagligt sätt och delar med sig av informationen till tredje part. Klaganden 
har inte fått information om behandlingen, och det föreligger bristande säkerhet hos 
bolaget. Bolaget har svarat att bolagets hantering av Facebook-pixeln på deras 
webbplats inte är olaglig.

Tovenco AB har i huvudsak uppgett följande.

Bolaget är personuppgiftsansvarigt för den personuppgiftsbehandling som klagomålet 
gäller.

1EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Diarienummer:
DI-2021-5895

Datum:
2022-03-07
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Bolaget har anlitat en extern mediebyrå med enda avsikt att marknadsföra bolagets 
produkter. Det är mediebyrån som har skött bolagets hantering av sociala medier. 
Varken bolaget eller mediebyrån har sparat personuppgifter.

Bolaget har inte haft kännedom om att annonseringen av bolagets produkter, med 
användning av Facebooks tjänster, har skötts på ett felaktigt sätt. Bolaget använde 
Facebooks tjänster för att marknadsföra sina produkter. Bolaget hade då ingen 
kännedom om att användningen av Facebook-pixeln på bolagets webbplats inte var i 
enlighet med dataskyddsförordningen. Bolaget har aldrig haft för avsikt att samla in 
den klagandes personuppgifter. Bolaget har därför inte haft någon rättslig grund för 
behandlingen enligt artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. 

Bolaget har nu avslutat samarbetet med mediebyrån. Bolaget har tagit bort Facebook-
pixeln från sin webbplats. Bolaget har skapat rutiner för att säkerställa att framtida 
hantering av personuppgiftsbehandling för sociala medier är enlighet med 
dataskyddsförordningen. 

Handläggningen har skett genom skriftväxling.

Motivering av beslutet
Tillämpliga bestämmelser m.m.

Begreppen personuppgifter och behandling
Enligt artikel 4.1 i dataskyddsförordningen är personuppgifter ”varje upplysning som 
avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), 
varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan 
identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett 
identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller 
flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, 
genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet”. 

Begreppet personuppgifter kan innefatta samtliga upplysningar, såväl objektiva som 
subjektiva upplysningar, under förutsättning att de ”avser” en bestämd person, vilket 
de gör om de på grund av sitt innehåll, syfte eller verkan är knuten till personen.2

Ordet ”indirekt” i artikel 4.1 i dataskyddsförordningen tyder på att det inte är nödvändigt 
att informationen i sig gör det möjligt att identifiera den registrerade för att det ska vara 
en personuppgift.3 I skäl 26 i dataskyddsförordningen anges dessutom för att kunna 
avgöra om en fysisk person är identifierbar bör alla hjälpmedel, som t.ex. utgallring 
(engelska ” singling out”), som, antingen av den personuppgiftsansvarige eller av en 
annan person, rimligen kan komma att användas för att direkt eller indirekt identifiera 
den fysiska personen, beaktas. För att fastställa om hjälpmedel med rimlig sannolikhet 
kan komma att användas för att identifiera den fysiska personen bör samtliga objektiva 
faktorer, såsom kostnader och tidsåtgång för identifiering, med beaktande av såväl 
tillgänglig teknik vid tidpunkten för behandlingen, beaktas.

Ordalydelsen i det skälet antyder, genom hänvisningen till alla hjälpmedel som 
rimligen kan komma att användas av den personuppgiftsansvarige eller en annan 

2 EU-domstolens dom Nowak, C-434/16, EU:C:2017:994, punkt 34–35.
3 EU-domstolens dom Breyer, C-582/14, EU:C:2016:779, punkt 41.
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person, att det inte krävs att en enda person innehar all information som är nödvändig 
för att identifiera den registrerade.4 

En person anses inte identifierbar genom en viss uppgift om risken för identifiering i 
praktiken är försumbar, vilket den är om identifiering av den aktuella personen är 
förbjuden i lag eller omöjlig att genomföra i praktiken.5

S.k. ”nätidentifierare” (ibland benämnda ”onlineidentifierare”) – t.ex. IP-adresser – kan 
användas för att identifiera en användare, särskilt när de kombineras med annan 
liknande information. Enligt skäl 30 i dataskyddsförordningen kan fysiska personer 
knytas till nätidentifierare som lämnas av deras utrustning, t.ex. IP-adresser, kakor 
eller andra identifierare. Detta kan efterlämna spår som, särskilt i kombination med 
unika identifierare och andra uppgifter som samlas in, kan användas för att skapa 
profiler för fysiska personer och identifiera dem. 

EU-domstolen har i dom M.I.C.M. och dom Breyer slagit fast att dynamiska IP-
adresser utgör personuppgifter i förhållande till den som behandlar dem, när denne 
även har en laglig möjlighet att identifiera innehavarna av internetanslutningarna med 
hjälp av de ytterligare upplysningar som tredje part förfogar över.6

En behandling är enligt artikel 4.2 i dataskyddsförordningen en åtgärd eller 
kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av 
personuppgifter, exempelvis insamling och överföring av personuppgifter. 

Personuppgiftsansvar
Personuppgiftsansvarig är den som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer 
ändamål och medel för behandlingen av personuppgifter enligt artikel 4.7 i 
dataskyddsförordningen. Om två eller fler personuppgiftsansvariga gemensamt 
fastställer ändamålen och medlen för behandlingen är de gemensamt 
personuppgiftsansvariga enligt artikel 26 i dataskyddsförordningen. 

I EU-domstolens dom Fashion ID fann domstolen att en webbplatsoperatör som 
integrerar ett s.k. socialt insticksprogram på sin webbplats, som får 
webbplatsbesökarens webbläsare att begära innehåll från tjänsteleverantören till 
insticksprogrammet och, i detta syfte, översända besökarens personuppgifter till denna 
tjänsteleverantör – kan anses vara personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar. 
Detta ansvar är dock begränsat till den behandling eller den gemensamma behandling 
av personuppgifter som den faktiskt bestämmer ändamålen och medlen för, vilket i 
fallet var insamlingen och överföringen av uppgifterna.7 

Rättslig grund och principer för behandling av personuppgifter
För att en behandling av personuppgifter ska vara förenlig med 
dataskyddsförordningen krävs för det första att det finns en rättslig grund för 
behandlingen i artikel 6.1, dvs. att den registrerade har lämnat ett samtycke till 
behandlingen enligt led a som uppfyller villkoren i artikel 4.11 och artikel 7 eller att 
behandlingen är nödvändig i något av de sammanhang som räknas upp i led b–f. Det 
kan därvid finnas flera tillämpliga rättsliga grunder för en och samma behandling.8 

4 EU-domstolens dom Breyer, C-582/14, EU:C:2016:779, punkt 43.
5 EU-domstolens dom Breyer, C-582/14, EU:C:2016:779, punkt 45–46.
6 EU-domstolens dom M.I.C.M, C-597/19, EU:C:2021:492, punkt 102–104 samt dom Breyer, C-582/14, 
EU:C:2016:779, punkt 49.
7 EU-domstolens dom Fashion-ID, C-40/17, EU:C:2019:629, punkt 2 i domslutet. 
8 EU-domstolens dom Manni, C-398/15, EU:C:2017:197, punkt 42.
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För det andra krävs i synnerhet att behandlingen är förenlig med de principer om 
behandling av personuppgifter som anges i artikel 5 i dataskyddsförordningen,9 bland 
annat principen om laglighet (artikel 5.1 a), principen om öppenhet (artikel 5.1 a), 
principen om ändamålsbegränsning (artikel 5.1 b) och principen om ansvarsskyldighet 
(artikel 5.2).

Principen om laglighet i artikel 5.1 a i dataskyddsförordningen innebär att 
personuppgifter ska samlas in på ett lagligt sätt i förhållande till den registrerade. I 
förarbetena till lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning (dataskyddslagen), anges att principen om laglighet i artikel 5.1 
a i dataskyddsförordningen kan sägas utgöra en hänvisning till de rättsliga grunderna i 
artikel 6.1.10

Principen om öppenhet i artikel 5.1 a i dataskyddsförordningen innebär att 
personuppgifter ska också behandlas på ett öppet sätt i förhållande till de registrerade. 
Av skäl 39 följer att informationen bör vara klar och tydlig för fysiska personer hur 
personuppgifter som rör dem insamlas eller på annat sätt kommer att behandlas. 
Öppenhetsprincipen kräver att all information och kommunikation i samband med 
behandlingen av dessa personuppgifter är lättillgänglig. Principen gäller framför allt 
informationen till de registrerade, om syftet med behandlingen samt de registrerades 
rätt att erhålla bekräftelse, om vilka personuppgifter rörande dem som behandlas.11

Enligt principen om ändamålsbegränsning i artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen ska 
personuppgifter samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. 
Av skäl 39 följer att kravet på att det ska finnas ett särskilt ändamål med behandlingen 
innebär att ändamålet ska ha bestämts vid den tidpunkt då personuppgifterna samlas 
in. Att ändamålet ska vara uttryckligt angivet innebär att det måste framgå klart. Kravet 
på att ändamålet ska vara berättigat innebär att det måste garantera en laglig 
behandling av personuppgifter i den mening som avses i artikel 6.1. Mot denna 
bakgrund måste ändamålen med behandlingen framgå tydligt när personuppgifter 
samlas in.12 Ett tydligt angivet ändamål är för övrigt som regel en förutsättning för att 
det ska kunna bedömas om en viss behandling är laglig, dvs. om den är nödvändig i 
något av de sammanhang som räknas upp i artikel 6.1 b–f.13 

Det är alltid den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att principerna i artikel 5 i 
dataskyddsförordningen efterlevs enligt artikel 5.2.14 I enlighet med den 
ansvarsprincip som stadgas i artikel 5.2 måste den personuppgiftsansvarige kunna 
visa att punkt 1 i denna artikel efterlevs, dvs. har bevisbördan för detta.15

I litteraturen anför Öman att det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar, och 
ska kunna visa, gentemot de registrerade och i förhållande till tillsynsmyndigheten att 
artikel 5.1 i dataskyddsförordningen följs i enlighet med artikel 5.2. Detta gäller även 
om den personuppgiftsansvarige har anlitat ett personuppgiftsbiträde.16 

9 Se EU-domstolens dom Valsts ieņēmumu dienests, C-175/20, EU:C:2022:124, punkt 50, med där angiven 
rättspraxis.
10 Prop. 2017/18:105, s. 47 f.
11 Riktlinjer om öppenhet enligt förordning (EU) 2016/679, WP260 rev.01, antagna 11 april 2018.
12 Se EU-domstolens dom Valsts ieņēmumu dienests, C-175/20, EU:C:2022:124, punkt 63–68.
13 Prop. 2017/18:105, s. 47 f.
14 Prop. 2017/18:105, s. 47 f.
15 Se EU-domstolens dom Valsts ieņēmumu dienests, C-175/20, EU:C:2022:124, punkt 77 och 81.
16 Öman, S. Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. JUNO uppl. 2, kommentaren till artikel 5, under rubriken ”Andra 
punkten – Ansvarsskyldighet för personuppgiftsansvariga”.
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Information till den registrerade 
Enligt artikel 12.1 i dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige vidta 
lämpliga åtgärder för att till den registrerade tillhandahålla all information som avses i 
artikel 13. Informationen ska tillhandahållas skriftligt, eller i någon annan form, 
inbegripet, när så är lämpligt, i elektronisk form.

I Artikel 29-gruppens Riktlinjer om öppenhet,17 som Europeiska dataskyddsstyrelsen 
(EDPB) antagit som sina egna, anges i punkt 11 avseende tolkning av artikel 12 i 
dataskyddsförordningen att ”’[l]ättillgänglig’ innebär att de registrerade inte ska behöva 
leta reda på informationen; det bör vara direkt uppenbart för dem var och hur de kan få 
åtkomst till informationen, exempelvis genom att informationen ges direkt eller länkas 
till de registrerade, genom tydlig vägledning eller som ett svar på en fråga från en 
fysisk person (t.ex. i en integritetspolicy/ett integritetsmeddelande i flera skikt online, i 
’Vanliga frågor’, via kontextuella popupmeddelanden som aktiveras när de registrerade 
fyller i ett onlineformulär eller i en interaktivt digitalt kontext via ett chatbotgränssnitt 
osv)". 

Av artikel 13 i dataskyddsförordningen framgår vilken information som ska 
tillhandahållas om personuppgifterna samlas in från den registrerade. Enligt artikel 
13.1 ska i sådana fall den personuppgiftsansvarige, när personuppgifterna erhålls, till 
den registrerade enligt led c lämna information om bland annat ändamålen med den 
behandling för vilken personuppgifterna är avsedda och den rättsliga grunden för 
behandlingen. Enligt artikel 13.2 ska därtill ges information om bland annat den 
registrerades rättigheter.

I EU-domstolens dom Fashion ID fann domstolen att vid gemensamt 
personuppgiftsansvar mellan en webbplatsoperatör som integrerar ett s.k. socialt 
insticksprogram på sin webbplats – som får webbplatsbesökarens webbläsare att 
begära innehåll från tjänsteleverantören till insticksprogrammet och, i detta syfte, 
översända besökarens personuppgifter till denna tjänsteleverantör, att 
informationsplikten även åligger webbplatsoperatören och att den information som 
webbplatsoperatören ska ge till den registrerade enbart omfattar den behandling eller 
den gemensamma behandling av personuppgifter som den faktiskt bestämmer 
ändamålen och medlen för.18

I litteraturen anför Öman att även sådana elektroniska spår som uppkommer vid den 
registrerades användning av datanätverk och som utgör personuppgifter får normalt 
anses insamlade från den registrerade. Med den rättsliga grunden för behandlingen av 
personuppgifter i artikel 13.1 c i dataskyddsförordningen avses vilket eller vilka led i 
artikel 6.1 som behandlingen stöds på.19

Integritetsskyddsmyndighetens bedömning 

IMY har med utgångspunkt i klagomålet i ärendet endast granskat bolagets agerande i 
det enskilda fallet och då avseende om bolaget har ansvarat för och kunnat visa att 
den aktuella behandlingen vilar på en rättslig grund och att bolaget har uppfyllt sin 
informationsskyldighet avseende behandlingen. Tillsynen omfattar inte om bolagets 
personuppgiftsbehandling i övrigt är förenlig med dataskyddsförordningen. 

17 Riktlinjer om öppenhet enligt förordning (EU) 2016/679, WP260 rev.01, antagna 11 april 2018.
18 EU-domstolens dom Fashion-ID, C-40/17, EU:C:2019:629, punkt 4 i domslutet.
19 Öman, S. Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. JUNO uppl. 2, kommentaren till artikel 13, under rubriken ”Första 
punkten – Obligatorisk information som ska lämnas och när informationen ska lämnas”.
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Av utredningen framgår att den s.k. Facebook-pixeln funnits på bolagets webbplats 
under februari och mars 2021 när klaganden besökte bolagets webbplats. När koden 
för Facebook-pixeln körts i klagandens webbläsare har klagandens IP-nummer 
samlats in och överförts till Facebook. 

IMY finner att klagandens IP-nummer avser klaganden, eftersom uppgiften, såsom en 
nätidentfierare i sig syftar till att identifiera en bestämd person och kan användas för 
att peka ut (dvs. ”singling out” i den engelska versionen av skäl 26) klaganden i en 
grupp. Därtill har uppgiften inverkan på klagandens rättigheter och intressen, eftersom 
den kan användas av Facebook, särskilt i kombination med andra uppgifter som 
samlas, för att skapa en profil av klaganden för att rikta annonser till och identifiera 
klaganden.20 Därigenom har klagandens personuppgifter behandlats.  

Vidare finner IMY att bolaget är personuppgiftsansvarig för insamlingen och 
överföringen av klagandens personuppgifter. IMY konstaterar därvid att bolaget har 
bestämt ändamålen med behandlingen, dvs. att marknadsföra bolagets produkter på 
sin webbplats. Vad gäller medlen för behandlingen, har bolaget, genom den anlitade 
mediebyrån, integrerat Facebook-pixeln på sin webbplats. Att bolaget, med eller utan 
avsikt, hållit sig omedveten om att den används som ett verktyg för att samla in och 
översända bland annat klagandens personuppgifter förändrar inte denna bedömning. 

För att bolagets behandling av klagandens personuppgifter ska anses ha varit förenlig 
med dataskyddsförordningen krävs bland annat att det funnits en tillämplig rättslig 
grund för behandlingen i artikel 6.1 i dataskyddsförordningen och i synnerhet att 
behandlingen varit förenlig med principerna i artikel 5, bland att personuppgifter bara 
får samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål (artikel 5.1 b) 
och att bolaget kan visa detta (artikel 5.2). Kravet på att det ska finnas ett särskilt 
ändamål med behandlingen innebär att ändamålet ska ha bestämts vid den tidpunkt 
då personuppgifterna samlas in. Av informationsskyldigheten i artikel 13.1 c, som är en 
förlängning av principen om öppenhet (artikel 5.1 a), följer att bolaget senast vid 
tidpunkten för insamlingen skulle ha lämnat information till klaganden om bland annat 
ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda och den 
rättsliga grunden för behandlingen. 

Bolaget har anfört att det inte var medvetet om behandlingen av klagandens 
personuppgifter och därmed inte heller har fastställt någon rättslig grund för 
behandlingen. Mot denna bakgrund finner IMY att bolaget inte i enlighet med artikel 
5.2 har ansvarat för och kunnat visa att principerna artikel 5.1 efterlevs, bland annat 
principen om laglighet och principen om öppenhet i artikel 5.1 a samt principen om 
ändamålsbegränsning i artikel 5.1 b. IMY konstaterar därför att bolaget har behandlat 
personuppgifter i strid med artikel 5.2 i dataskyddsförordningen genom att inte ha 
ansvarat för och kunnat visa att artikel 5.1 efterlevs avseende bolagets insamling och 
överföring av klagandens IP-adress till Facebook under februari och mars 2021.

Eftersom bolaget har behandlat klagandens personuppgifter genom att samla in och 
överföra klagandens personuppgifter har bolaget även varit skyldigt att informera 
klaganden om behandlingen i enlighet med artikel 13.1 och 2, vilket bolaget inte har 
gjort. Att bolaget inte varit medvetet om att klagandes personuppgifter har behandlats 
saknar betydelse för bolagets skyldighet att informera om behandlingen. IMY 
konstaterar därför att bolaget har behandlat personuppgifter i strid med artikel 13.1 och 
13.2 i dataskyddsförordningen genom att inte när uppgifterna erhölls i samband med 

20 Se analogt EU-domstolens dom Nowak, C-434/16, EU:C:2017:994, punkt 39 och skäl 30. 
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insamlingen och överföring av klagandens IP-adress till Facebook under februari och 
mars 2021 ha uppfyllt sin informationsskyldighet avseende behandlingen. 

Val av ingripande

Av artiklarna 58.2 i och 83.2 i dataskyddsförordningen framgår att IMY har befogenhet 
att påföra administrativa sanktionsavgifter i enlighet med artikel 83. Beroende på 
omständigheterna i det enskilda fallet ska administrativa sanktionsavgifter påföras 
utöver eller i stället för de andra åtgärder som avses i artikel 58.2, som till exempel 
förelägganden och förbud. Vidare framgår av artikel 83.2 vilka faktorer som ska 
beaktas vid beslut om administrativa sanktionsavgifter ska påföras och vid 
bestämmande av avgiftens storlek. Om det är fråga om en mindre överträdelse får IMY 
enligt vad som anges i skäl 148 i stället för att påföra en sanktionsavgift utfärda en 
reprimand enligt artikel 58.2 b. Hänsyn ska tas till försvårande och förmildrande 
omständigheter i fallet, såsom överträdelsens karaktär, svårighetsgrad och varaktighet 
samt tidigare överträdelser av relevans.

IMY konstaterar följande relevanta omständigheter. Överträdelsen har drabbat en 
person. Bolaget har sett över sina rutiner och upphört med användningen av 
Facebook-pixeln. Bolaget har inte tidigare erhållit någon korrigerande åtgärd för 
överträdelse av dataskyddsbestämmelserna. Vid en samlad bedömning av 
omständigheterna anser IMY att det är fråga om mindre överträdelser i den mening 
som avses i skäl 148 och att bolaget ska ges en reprimand enligt artikel 58.2 b i 
dataskyddsförordningen för de konstaterade överträdelserna.

Detta beslut har fattats av den särskilda beslutsfattaren juristen Olle Pettersson efter 
föredragning av juristen Sandra Arvidsson.

Olle Pettersson, 2022-03-07   (Det här är en elektronisk signatur)
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Hur man överklagar
Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Integritetsskyddsmyndigheten. Ange i 
skrivelsen vilket beslut ni överklagar och den ändring som ni begär. Överklagandet ska 
ha kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten senast tre veckor från den dag ni fick 
del av beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid sänder 
Integritetsskyddsmyndigheten det vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för 
prövning. 

Ni kan e-posta överklagandet till Integritetsskyddsmyndigheten om det inte innehåller 
några integritetskänsliga personuppgifter eller uppgifter som kan omfattas av 
sekretess. Myndighetens kontaktuppgifter framgår av beslutets första sida. 
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