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Post- och telestyrelsen 

Postadress: Box 6101, 102 32 Stockholm Telefon: 08-678 55 00 www.pts.se 

Besöksadress: Hälsingegatan 38 E-post: pts@pts.se 

 

     

[ tillsynsobjektet ] 

 

 

Begäran om information – tillsyn avseende  
9 kap. 28 § lagen (2022:482) om elektronisk 
kommunikation  

Bakgrund 

Post- och telestyrelsen (PTS) är enligt 1 kap. 5 § första stycket förordningen 

(2022:511) om elektronisk kommunikation tillsynsmyndighet enligt lagen (2022:482) 

om elektronisk kommunikation (LEK). Tillsynsmyndigheten ska enligt 11 kap. 1 § LEK 

utöva tillsyn över bland annat efterlevnaden av lagen samt de föreskrifter som har 

meddelats med stöd av lagen.    

Under vilka förutsättningar uppgifter får lagras i eller hämtas från en abonnents eller 

användares terminalutrustning, exempelvis genom användning av s.k. kakor, regleras 

i 9 kap. 28 § LEK. 

För att säkerställa efterlevnaden av bestämmelsen i 9 kap. 28 § LEK har PTS beslutat 

att initiera tillsynsärenden mot ett antal webbplatsinnehavare. PTS ska granska hur 

dessa webbplatsinnehavare informerar abonnenten eller användaren om bland annat 

ändamålen med behandlingen för den information som lagras i eller hämtas från en 
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abonnents eller användares terminalutrustning, samt hur abonnentens eller 

användarens samtycke inhämtas.     

Tillämpliga bestämmelser 

Enligt 9 kap. 28 § LEK får uppgifter lagras i eller hämtas från en abonnents eller 

användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren får tillgång till 

bland annat information om ändamålet med behandlingen och samtycker till den. 

Trots att samtycke inte har lämnats är sådan lagring eller åtkomst tillåten om den 

behövs för överföring av ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt 

kommunikationsnät, eller är nödvändig för tillhandahållande av en tjänst på uttrycklig 

begäran av användaren eller abonnenten.   

Av 1 kap. 8 § LEK framgår att ordet samtycke har samma innebörd som i EU:s 

dataskyddsförordning1.  

I artikel 4.11 i dataskyddsförordningen följer att med samtycke avses varje slag av 

frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade 

antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar 

behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.  

Begäran om information 

PTS begär, i enlighet med 11 kap. 3 § LEK, att [ tillsynsobjektet ] genom att besvara 

nedanstående frågor, inkommer med information om hur [ tillsynsobjektet ] lämnar 

användare information om bland annat ändamålet med behandlingen för de uppgifter 

som lagras i eller hämtas från en användares terminalutrustning, samt hur samtycke 

till behandlingen inhämtas på webbplatsen.    

I denna skrivelse används för enkelhetens skull begreppet kakor även för liknande 

tekniska lösningar vars funktion är att lagra eller hämta uppgifter från en användares 

terminalutrustning. För det fall sådana liknande tekniker används vill PTS därför att ni 

även redogör för dessa tekniker.    

PTS begär att [ tillsynsobjektet ] inkommer med följande information till PTS. 

 

 

                                                        
1  Europaparlamentets 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. 
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Information som lämnas om vilka kakor som används 

 

1. När, hur och vilken information lämnas om vilka kakor som används på 

webbplatsen? 
 
Beskriv gärna både i text och med bildexempel från webbplatsen.  

 

Information som lämnas om huruvida kakor är förstapartskakor eller 
tredjepartskakor 

 

2. När, hur och vilken information lämnas om huruvida de kakor som används 
på webbplatsen är förstapartskakor eller tredjepartskakor2?  

 
Beskriv gärna både i text och med bildexempel från webbplatsen.  

 

Information som lämnas om delning av uppgifter och till vilka 

 
3.   

a) När, hur och vilken information lämnas om huruvida uppgifter, som hämtats 
från en användares terminalutrustning genom användning av kakor på 
webbplatsen, delas med tredjepart?  

 
Beskriv gärna både i text och med bildexempel från webbplatsen.  

 
b) Om uppgifter delas med tredjepart, lämnas information om vilka tredjeparter 

uppgifterna delas med? Om ja, när och hur lämnas denna information?   

 
Beskriv gärna både i text och med bildexempel från webbplatsen.  

 

Information som lämnas om kakors giltighetstid 

 
4. När, hur och vilken information lämnas om giltighetstiden för de kakor som 

används på webbplatsen, dvs. den tid som kakorna ligger kvar på en 

användares terminalutrustning?   
 

Beskriv gärna både i text och med bildexempel från webbplatsen.   

                                                        
2  Förstapartskakor placeras av den webbplats som användaren är inne på. Tredjepartskakor kommer från 

någon annan än den som är ansvarig för webbplatsen, till exempel en annonsfirma.  
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Information som lämnas om huruvida kakor är nödvändiga eller icke-

nödvändiga samt bedömningen av detta 

 
5.  

a) När, hur och vilken information lämnas om huruvida de kakor som används 
på webbplatsen är nödvändiga eller icke-nödvändiga3?  

 
Beskriv gärna både i text och med bildexempel från webbplatsen.  

 
b) Vilka bedömningskriterier tillämpar [ tillsynsobjektet ] för att avgöra om de 

kakor som används på webbplatsen är nödvändiga eller icke-nödvändiga?  

 
Ge exempel på både kakor som ni bedömt är nödvändiga och kakor som ni 

bedömt är icke-nödvändiga. Förklara även varför ni har gjort denna 
bedömning.  
 

Information som lämnas om ändamålen med behandlingen      

 

6.  
a) För vilka ändamål behandlas de uppgifter som lagras i eller hämtas från en 

användares terminalutrustning genom de kakor som används på 

webbplatsen? I ert svar ska samtliga ändamål framgå.  
 

b) När, hur och vilken information lämnas om ändamålen med behandlingen för 
de uppgifter som lagras i eller hämtas från en användares terminalutrustning 

genom användning av icke-nödvändiga kakor?  
 
Beskriv gärna både i text och med bildexempel från webbplatsen. 

 
c) Lämnas information om ändamålen med behandlingen för de uppgifter som 

lagras i eller hämtas från en användares terminalutrustning genom 
användning av nödvändiga kakor? Om ja, när och hur lämnas denna 

information?  
 
Beskriv gärna både i text och med bildexempel från webbplatsen. 

 
 

 
 

                                                        
3  Med nödvändiga kakor menas kakor som är nödvändiga för att utföra en viss tjänst, till exempel en 

teknisk funktion, som användaren uttryckligen begär.  
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Inhämtande av samtycke 

 
7.  
a) När och hur inhämtas samtycke till samtliga ändamål med behandlingen för 

de uppgifter som lagras i eller hämtas från en användares terminalutrustning 
genom användning av icke-nödvändiga kakor på webbplatsen?  

 
Beskriv gärna både i text och med bildexempel från webbplatsen.  

 
b) Inhämtas samtycke även till ändamålen med behandlingen för de uppgifter 

som lagras i eller hämtas från en användares terminalutrustning genom 

användning av nödvändiga kakor på webbplatsen? Om ja, när och hur 
inhämtas samtycke?  

 
Beskriv gärna både i text och med bildexempel från webbplatsen.  
 

Återkallande av samtycke 

 

8.  
a) När, hur och vilken information lämnas om möjligheten att återkalla 

samtycke?  

 
Beskriv gärna både i text och med bildexempel från webbplatsen.  

 
b) Hur ska en användare av webbplatsen gå tillväga för att återkalla ett lämnat 

samtycke?  
 
Beskriv gärna både i text och med bildexempel från webbplatsen. Det ska 

framgå om det är möjligt för användaren att närsomhelst återkalla ett 
samtycke och om det finns möjlighet att återkalla samtycke endast för vissa 

specifika ändamål.  
 

Radering av kakor 

 

9. Raderas redan placerade kakor om ett samtycke återkallas? Om ja, när 
raderas kakorna? I ert svar ska det framgå om kakorna exempelvis raderas 

omedelbart eller efter en viss tid.   
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Om PTS finner skäl att misstänka att bestämmelsen i 9 kap. 28 § LEK inte följs kan 

PTS underrätta [ tillsynsobjektet ] om denna misstanke enligt 11 kap. 5 § LEK. Om 

rättelse inte sker kan PTS meddela ett föreläggande som kan kombineras med vite 

enligt 11 kap. 6 § LEK.    

Den information som ni lämnar inom ramen för denna tillsyn kommer at hanteras i 

enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Om ni anser att 

information som lämnas omfattas av sekretess bör ni ange detta. PTS beslut i 

ärendet kommer att ange den information som enligt myndighetens bedömning är av 

direkt relevans för beslutet. PTS beslut publiceras normalt på myndighetens 

webbplats.  

Begärd information ska ha kommit in till PTS (pts@pts.se) senast den 28 oktober 

2022. Vänligen uppge ovanstående diarienummer i ert svar.  

______________________________ 

Om ni har några frågor med anledning av denna begäran så hör av er till mig.   

Med vänlig hälsning 

 

 

[ handläggare ] 
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