Ekonomihögskolan

HARA33, Dataskyddsjuridik, distanskurs, 15 högskolepoäng
Data Protection Law, Online Course, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Institutionen för handelsrätt 202002-05 att gälla från och med 2020-08-31, höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen kan läsas som fristående kurs samt även ingå som valfri kurs på ett flertal
utbildningsprogram.
Undervisningsspråk: Svenska och engelska
Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men undervisning och material på
engelska kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

Handelsrätt

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Ett godkänt betyg ges till de studenter som:

Kunskap och förståelse
- har grundläggande kunskap om EU:s dataskyddsförordning och kompletterande
svensk lagstiftning på dataskyddsrättens område,
- har grundläggande kunskap om rättspraxis, riktlinjer och andra rättskällor på
dataskyddsrättens område,
- förstår grundläggande dataskyddsrättsliga principer och begrepp samt rättsområdets
systematik.

Färdighet och förmåga
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- kan identifiera dataskyddsrättsliga problem,
- kan finna tillämpliga rättsregler och andra rättskällor,
- kan tolka lagstiftning och andra rättskällor,
- kan lösa dataskyddsrättsliga problem och argumentera för en rättsligt hållbar lösning
med hjälp av juridisk metod,
- kan muntligt och skriftligt presentera lösningar på dataskyddsrättsliga problem.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kan värdera affärsmässiga och ekonomiska konsekvenser av olika strategier för
dataskydd,
- kan tänka kritiskt beträffande de avvägningar som måste göras mellan personlig
integritet och andra enskilda och allmänna intressen i ett demokratiskt samhälle.

Kursens innehåll
Kursens syfte är att studenten ska få grundläggande kunskap om EU:s allmänna
dataskyddsförordning (GDPR) och kompletterande svensk lagstiftning. GDPR och
dataskyddslagens allmänna bestämmelser behandlas mer ingående medan
speciallagstiftning såsom brottsdatalagen, patientdatalagen och
kamerabevakningslagen behandlas mer översiktligt. Kursen behandlar även andra
rättskällor såsom rättspraxis och riktlinjer vilka är centrala för att förstå och tolka
GDPR och annan lagstiftning. Studenten ges också möjlighet att utveckla sin förmåga
att lösa praktiskt relevanta problem på dataskyddsrättens område, bl. a. hur en
dataskyddsorganisation kan byggas upp eller hur en integritetspolicy bör utformas.

Kursens genomförande
Undervisningen sker på distans i form av videoföreläsningar och andra digitala
läranderesurser. Dessa kompletteras av två gruppövningar på plats i Lund som
innefattar att tillsammans lösa samt skriftligt och muntligt presentera sin lösning på
ett praktikfall.Övningar anordnas i form av två heldagarstillfällen i mitten och under
andra halvan av kursperioden.
I början av kursen förekommer en registreringsuppgift som ska genomföras under
utsatt tid.

Kursens examination
Examination sker genom skriftlig tentamen (salstentamen) på plats i Lund samt aktivt
deltagande i skriftliga och muntliga gruppövningar. Deltagande i båda övningarna är
obligatoriskt. Samtliga obligatoriska moment ska fullgöras under en och samma
kursomgång.
Ersättning för obligatoriskt moment ska enligt Lunds universitets rättighetslista
erbjudas student som utan egen förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom
eller liknande händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet.
Lunds universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas
gentemot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller
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plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad
tid.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Vid Ekonomihögskolan tillämpas en målrelaterad betygsskala A – U med
bokstavsbeteckningarna A – för godkända resultat och bokstavsbeteckningen U för
icke godkända resultat.
A (Utmärkt) Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
B (Mycket bra) Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
C (Bra) Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt djup, praktisk relevans,
analytisk förmåga samt självständighet.
D (Tillfredsställande) Ett resultat som är tillfredsställande vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
E (Tillräckligt) Ett resultat som möter minimikraven vad gäller teoretiskt djup, praktisk
relevans, analytisk förmåga och självständighet, men inte mer.
U (Otillräckligt/Underkänt) Ett resultat som är otillräckligt vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
För att få godkänt på en kurs måste studenten få betyg E eller högre.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller
Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6/A6)

Övrigt
Övergångsbestämmelser
Vid nedläggning av kursen kommer, inom tre terminer efter kursen nedläggning, att
erbjudas tre extra tillfällen för tentamina till studerande som inte har uppnått godkänt
resultat.
Kursens innehåll överensstämmer i huvudsak med Dataskyddsjuridik (HARA24).
Endast en av dessa kurser kan ingå i samma examen.
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Prov/moment för kursen HARA33, Dataskyddsjuridik, distanskurs
Gäller från H20
2001 Tentamen, 13,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2002 Gruppövningar, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

