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Information och villkor till beslut om uppgifter 
till direktåtkomst  via Transportstyrelsens 
olycksdatabas Strada 
Information om sekretess för uppgifter i Strada  
Uppgifter om enskild i olycksdatabasen Strada så som olycksdatum, 
olycksplats, kön, ålder, skadegrad, skadetyp. Osv. omfattas av offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400), OSL. Enligt 24 kap. 8 § OSL gäller 
sekretess i sådan särskild verksamhet hos myndighet som avser 
framställning av statistik för uppgift som avser enskilds personliga eller 
ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde.  

De uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som ges 
tillgång till genom Strada uttagswebb får inte sammanföras med andra 
uppgifter på sådant sätt att uppgifterna kan hänföras till den enskilde.  

Information om säkerhet för personuppgifter i Strada  
Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker i 
Strada och ansvarar bland annat för säkerheten för uppgifterna i systemet.  

För att förhindra obehörig användning av eller åtkomst till Strada utför 
Transportstyrelsen behörighetskontroller och för en behandlingshistorik 
(logg) som följs upp regelbundet.  

För att administrera användarens behörighet till Strada uttagswebb, 
behandlar Transportstyrelsen dennes personuppgifter. Organisationen 
ansvarar för att aktuella person- och kontaktuppgifter för användaren lämnas 
till Transportstyrelsen.  

Transportstyrelsen svarar för att informera organisationen, om kraven 
ändras som ställs på organisationen för att god informationssäkerhet ska 
upprätthållas vid behandling av personuppgifter och annan information 

 

Villkor till beslutet för organisationen att använda direktåtkomst till 
Strada 
Organisationen ska behandla personuppgifter från olycksdatabasen Strada i 
enlighet med de ändamål och hanteringsregler som följer av bestämmelserna 
i dataskyddsförordningen samt lag om Transportstyrelsens olycksdatabas 
(2021:319) 
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Organisationen ska utan dröjsmål underrätta Transportstyrelsen om 
organisationen får kännedom om fall eller misstänkta fall av obehörigt eller 
olovligt utnyttjande av personuppgifter från Strada.  

Användare till organisationen ska ansöka om behörighet till inloggning till 
Transportstyrelsens olycksdatabas Strada via en särskild ansökningsblankett 
som finns på Stradas hemsida transportstyrelsen.se/strada 

Endast anställda inom organisationen eller personer knutna till 
organisationen och som omfattas av organisationens tystnadsplikt enligt vad 
som avses i offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) får tillgång till 
direktåtkomst via Strada uttagswebb. 

Organisationen ska godkänna att användaren får ansöka om inloggning till 
Transportstyrelsens olycksdatabas Strada innan användaren skickar in 
ansökan om direktåtkomst till Transportstyrelsen. 

Användarens behörighet till Strada uttagswebb är personlig och får inte 
överlåtas. Organisationen ansvarar för att detta efterlevs.  

Organisationen ska utan dröjsmål rapportera till Transportstyrelsen när 
användarens anställning hos organisationen upphör eller om användaren av 
andra skäl inte längre är i behov av behörighet till direktåtkomst.  

Transportstyrelsen har rätt att ta bort tillgången till direktåtkomst via Strada 
uttagswebb om organisationen eller annan under organisationens ansvar inte 
fullgör sina åtaganden enligt dessa villkor och bristen inte åtgärdas efter 
påpekande från Transportstyrelsen. Transportstyrelsen ska i sådant fall 
meddela organisationen detta skriftligen.  

Organisationen ansvarar för att upplysa användaren om att personuppgifter 
inte får behandlas i strid med dessa villkor, dataskyddsförordningen, lag om 
Transportstyrelsens olycksdatabas eller offentlighets- och sekretesslagen.  

Övrigt 
Organisationen har rätt att säga upp tillgången till direktåtkomst via Strada 
uttagswebb. Organisationen ska i sådant fall skriftligen meddela 
Transportstyrelsen detta och önskad tidpunkt för tjänstens upphörande. 
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