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Præsentation

EU-forordningen og hvad er omfattet?

Hvad er behandling af persondata og hvornår må man?

Grundlæggende principper

Dataansvarlig og databehandler

Rettigheder, krav og sanktioner

Compliance - hvad gør I?



PRÆSENTATION 01
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AUT REICIEN DISVO LUPTA TIBUS MAIORES 
ALIAS

• Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus 
error 

• Sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium totam rem aperiam

• Eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis 
et quasi architecto beatae vitae dicta sunt 
explicabo. 
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PRÆSENTATION

Lars Emde Poulsen, advokat (L), CIPP-E
e-mail: lepo@advodan.dk

ADVODAN Slagelse
• Arbejder med erhvervsrådgivning og 

persondata
• CIPP/E certificering via IAPP
• Medlem af Dansk Forening for Persondataret



OM ADVODAN

z

21 kontorer
ADVODAN er Danmarks største 
advokatkæde bestående af 15 forskellige 
advokatvirksomheder med 21 kontorer  
fordelt over hele landet. 

120 jurister
Vi er ca. 100 advokater og 20 advokat-
fuldmægtige i alt. 

335 medarbejdere
ADVODANs mange medarbejdere leverer
høj service og effektiv sagsbehandling.

ADVODAN kontorer
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ADVODANs sekretariat



EU-
FORORDNINGEN
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02



• Retten til privatliv er en grundlæggende 
menneskeret!

• FN-konventionen om Menneskerettigheder (1948)

• Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 
(1950) - artikel 8 

Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit 
hjem og sin korrespondance. 
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EU-FORORDNINGEN



• Anvendes fra 25. maj 2018. Vedtaget april 2016.

• Harmonisering af reglerne i EU (også 
bødeniveauet).

• Gælder for såvel personer som offentlige 
myndigheder, private virksomheder, foreninger mv.

• Gælder data om fysiske personer, uanset om de er 
forbrugere eller erhvervsdrivende. 

• Gælder ikke data om juridiske personer.
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EU-FORORDNINGEN



Følsomme oplysninger:

Racemæssig eller etnisk baggrund, religion, politik, 
fagforeningsforhold, helbredsmæssige og seksuelle 
forhold/orientering, genetiske og biometriske data.

Straffeattester får en selvstændig kategori.

CPR-nr. får selvstændig hjemmel.

9

OPDELING I KATEGORIER: 1



Almindelige oplysninger (alt andet)

Navn, adresse, tlf. mail, netadfærd, geografi, 
stillingsbetegnelse, anciennitet, tidligere stillinger i 
virksomheden/koncernen, billede, løn og andre 
benefits, sygefravær, ansættelsesvilkår i øvrigt, 
ferieoplysninger, fraværsoplysninger (men måske 
ikke fraværsårsag!), karriereudviklingsplaner, 
referat af udviklingssamtaler, nummerplader, IP-
adresser, køn, alder osv. osv. osv.
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OPDELING I KATEGORIER: 2
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• Alle personoplysninger, som ikke er omfattet af de 
særlige kategorier, er omfattet af reglerne for 
almindelige personoplysninger, men i praksis er 
der stor forskel på, hvordan de kan behandles.

• Jo mere fortrolige oplysninger, des mere skal der til 
for at kunne behandle dem, og jo større skal 
sikkerheden være.
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OPDELING I KATEGORIER: 3



HVAD ER 
”BEHANDLING” 
AF PERSONDATA ?
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AUT REICIEN DISVO LUPTA TIBUS 
MAIORES ALIAS

• Sed ut perspiciatis unde omnis 
iste natus error 

• Sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium totam 
rem aperiam

• Eaque ipsa quae ab illo inventore 
veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. 
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HVAD ER ”BEHANDLING” AF PERSONDATA?

Gælder ikke, når behandling sker under 
rent private (ej offentliggjorte) forhold, 
og gælder ikke flygtige behandlinger, 
f.eks. Google en personoplysning, skrive 
en telefonbesked og lignende.

• Gælder al elektronisk behandling af 
personoplysninger samt manuel behandling af 
personoplysninger, når oplysningerne er 
indeholdt i et register.

• Alle handlinger, herunder indsamling, 
registrering, systematisering, opbevaring, brug, 
videregivelse, samkøring, blokering, sletning 
osv.



Mest relevante for erhvervsdrivende:

• Samtykke fra den registrerede. 
Samtykke skal være frit og oplyst og kan altid 
trækkes tilbage.

• Opfyldelse af en kontrakt som den 
registrerede er part i.

• Retlig forpligtelse som påhviler den 
dataansvarlige iht. lov. 

• Interesseafvejning; den dataansvarliges 
legitime interesser over for den registreredes 
interesser.
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GRUNDLAG FOR BEHANDLING
- ALMINDELIGE OPLYSNINGER



SOM UDGANGSPUNKT FORBUDT…

Mest relevante for erhvervsdrivende:

• Udtrykkeligt og specifikt samtykke.

• Opfyldelse af den dataansvarliges  arbejds-, 
sundheds- og socialretlige forpligtelser.

• Juridiske tvister.
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GRUNDLAG FOR BEHANDLING
- FØLSOMME OPLYSNINGER



CPR

• Samtykke fra den registrerede, og der skal være et
relevant og sagligt formål. 

• Når det står i lovgivningen. 

• Som ved følsomme oplysninger.

OPLYSNINGER OM STRAFBARE FORHOLD

• Samtykke fra den registrerede.

• Hvis nødvendigt for at varetage en berettiget 
interesse, og denne interesse klart overstiger 
hensynet til den registrerede.
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GRUNDLAG FOR BEHANDLING
- CPR & STRAFBARE FORHOLD



AUT REICIEN DISVO LUPTA TIBUS 
MAIORES ALIAS

• Sed ut perspiciatis unde omnis 
iste natus error 

• Sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium totam 
rem aperiam

• Eaque ipsa quae ab illo inventore 
veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. 
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SAMTYKKE

• Skal fremstå som et selvstændigt 
punkt, hvis det indgår i en større 
tekst.

• Kan gives som en viljetilkendegivelse, 
som utvivlsomt implicerer et 
samtykke.

• Samtykke kan tilbagekaldes når som 
helst og uden begrundelse.

• Der findes vejledning fra Datatilsynet 
om samtykke.

• Udtrykkeligt samtykke
• Samtykke er informeret, når den registrerede 

har fået viden om, til hvilke formål 
persondatabehandlingen tilsigter at realisere, 
og således ved, hvorfor oplysningen bliver 
behandlet. Skal informeres om adgangen til 
tilbagekaldelse.

• Skal kommunikeres i et klart og let forståeligt 
sprog.

• Der må ikke være tvivl om, at der faktisk er 
givet et samtykke. Den dataansvarlige har 
bevisbyrden.



Overladelse kræver ikke særskilt hjemmel, f.eks. give 
sagen til en advokat eller overlade oplysninger 
internt i en virksomhed.

Videregivelse kræver særskilt hjemmel, f.eks. 
udveksle oplysninger internt i en koncern (mellem 
selskaberne), overdrage til myndigheder, ekstern 
part osv.

Overførsel til tredjelande (udenfor EU / EØS) opdeles
i ”Sikre tredjelande” og ”Usikre tredjelande”.
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OVERFØRSEL



GRUNDLÆGGENDE 
PRINCIPPER 

04

20



Man skal overholde god databehandlingsskik.

• Persondata skal behandles lovligt, rimeligt og på 
gennemsigtig måde i forhold til den registrerede.

• Persondata må ikke viderebehandles til andet 
formål end det, hvortil de er indsamlet 
(formålsbegrænsning).

• Data skal være tilstrækkelige, relevante og 
begrænset til det nødvendige for formålet 
(dataminimering).

21

GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER : 1 



• Data skal være korrekte og om nødvendigt 
ajourførte (rigtighed).

• Data må ikke opbevares i længere tid end 
nødvendigt (tidsbegrænsning).

• Data skal behandles på en måde, der giver 
tilstrækkelig sikkerhed mod uautoriseret brug, 
behandling, tilintetgørelse eller beskadigelse 
(datasikkerhed og fortrolighed).

• Der skal ske underretning ved fejl.
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GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER : 2 



DATAANSVARLIG 
OG
DATABEHANDLER
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05



AUT REICIEN DISVO LUPTA TIBUS 
MAIORES ALIAS

• Sed ut perspiciatis unde omnis 
iste natus error 

• Sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium totam 
rem aperiam

• Eaque ipsa quae ab illo inventore 
veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. 

24

DATAANSVARLIG OG DATABEHANDLER

En databehandler behandler 
persondata på vegne af en 
dataansvarlig. 
- f.eks. et lønbureau eller 
rekrutteringsfirma.

• Den dataansvarlige er den fysiske 
eller juridiske person, som afgør 
formål og midler for behandlingen 
- f.eks. en arbejdsgiver



• Når den dataansvarlige overlader 
persondata til en databehandler, skal der 
laves en skriftlig databehandleraftale.

• Databehandleraftalen sikrer, at 
persondata ikke kommer uvedkommende i 
hænde og ikke benyttes til andre formål 
end oprindeligt tiltænkt – samt at alle 
øvrige krav opfyldes.
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DATABEHANDLER-
AFTALE



RETTIGHEDER, 
KRAV OG 
SANKTIONER
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• Oplysningspligt over for den registrerede – gives af 
den dataansvarlige (de andre er ved anmodning).

• Den registreredes indsigtsret.

• Indsigelsesret over for behandlinger. 

• Ret til berigtigelse, sletning eller blokering af 
oplysninger, der er urigtige.

• Ret til at tilbagekalde et samtykke.

• Ret til at klage til Datatilsynet.

• Retten til at blive glemt.

• Retten til begrænsning.

• Retten til portabilitet (at flytte data).
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REGISTREREDES RETTIGHEDER - OVERBLIK



FORTEGNELSE OVER BEHANDLINGSAKTIVITETER

• Dataansvarlig / databehandler.

• Beskrivelse af behandlingen (oplysningernes karakter, 
formål og indsamlingsmetode).

• Kategorier af registrerede og kategorier af oplysninger.

• Kategorier af modtagere (herunder evt. overførsel til 
tredjelande).

• Tidsfrister for sletning (hvis muligt).

• Beskrivelse af (IT)sikkerhedsforanstaltningerne.
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ØGEDE DOKUMENTATIONSKRAV



• Krav om forudgående analyse inden 
igangsættelse af aktiviteter med høj risiko 
- eksempelvis:

Profilering

Behandling af følsomme oplysninger

Systematisk overvågning af offentligt 
tilgængelige områder
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KONSEKVENSANALYSER



• Den dataansvarlige skal selv rapportere brud på 
datasikkerhed til Datatilsynet inden 72 timer.

• Ved brud hos databehandler skal denne orientere 
den dataansvarlige uden unødig forsinkelse.

• Underretning til de registrerede, hvis der er høj 
sandsynlighed for risiko for krænkelse af fysiske 
personers rettigheder.
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PLIGT TIL RAPPORTERING AF HÆNDELSER



AUT REICIEN DISVO LUPTA TIBUS 
MAIORES ALIAS

• Sed ut perspiciatis unde omnis 
iste natus error 

• Sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium totam 
rem aperiam

• Eaque ipsa quae ab illo inventore 
veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. 
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DATABESKYTTELSESRÅDGIVER

• Vejledning vedrørende ”kerneaktivitet”

• Behandling skal relatere sig til den 
primære aktivitet

• Ex. hospital og sundhedsdata / 
videoovervågning butikker ctr. 
supportfunktioner (ex. løn)

• Visse aktører skal ansætte en DPO:

• Offentlige myndigheder

• Virksomheder der som led i 
kerneaktiviteten behandler og 
overvåger personoplysninger i stort 
omfang

• Virksomheder, der behandler store 
mængder følsomme data



NYE BØDESTØRRELSER

• Store bøder (overtrædelser af materielle 
behandlingsregler)

‒ Op til 4 % af virksomhedens globale omsætning eller 
EUR 20 mio. (hvad der er højest)

• ”Små” bøder (overtrædelser af formkrav)

‒ Op til 2 % af virksomhedens globale omsætning eller 
EUR 10 mio. (hvad der er højest)

• Bøder til offentlige myndigheder - max 16 mio. kr.
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SANKTIONER PR. 25. 
MAJ 2018



COMPLIANCE –
HVAD GØR I?
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• Starter i god tid! I skal være klar den 25. maj 2018.

• Udpeg en ansvarlig

• Viden om hvad persondata er i alle led. Ledelsen 
og alle, der arbejder med persondata.

• Der skal afsættes nødvendige ressourcer til 
arbejdet og implementeringen.
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COMPLIANCE – HVAD GØR MAN?



• Indsamle eksisterende databehandleraftaler, 
dokumenter, procedurer osv. som omhandler 
persondata. Hvad er eksisterende IT-sikkerhed ?

• Kortlægning – hvilke persondata, hvor opbevares 
de, hvor kommer de fra, hvor går de hen osv.

• GAP-analyse – hvad mangler for at nå i mål.

• Udbedringstiltag – udbedring af dokumenter, 
politikker, forretningsgange, uddannelse, IT-
sikkerhed osv. 
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COMPLIANCE – HVAD GØR MAN?



Samtykkeerklæring til medarbejdere om behandling 
af deres persondata.

Tillæg til ansættelseskontrakter om persondata.

Tavshedserklæring om behandling af persondata 
under ansættelsen.

Uddannelse af medarbejdere.
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COMPLIANCE – DOKUMENTER - HR



AUT REICIEN DISVO LUPTA TIBUS 
MAIORES ALIAS

• Sed ut perspiciatis unde omnis 
iste natus error 

• Sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium totam 
rem aperiam

• Eaque ipsa quae ab illo inventore 
veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. 
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COMPLIANCE – DOKUMENTER 

Proces til brug for opfyldelse af 
oplysningspligten overfor de registrerede (både 
medarbejdere og kunder, samarbejdspartnere 
m.fl.).

Ekstern persondatapolitik (omhandlende 
behandling i forbindelse med rekruttering af 
medarbejdere, behandling af kunder og 
samarbejdspartneres data, beskrivelse af 
politikker, processer og procedurer).

Årshjul og handlingsplaner.

Intern persondatainstruks (om behandling af 
såvel medarbejdere, kunder og 
samarbejdspartneres data, beskrivelse af 
politikker, processer og procedurer), altså inkl. 
HR.

Fortegnelser over de typer af persondata, som 
behandles af virksomheden.

Databehandleraftaler, evt. 
underdatabehandleraftaler.





AUT REICIEN DISVO LUPTA TIBUS 
MAIORES ALIAS

• Sed ut perspiciatis unde omnis 
iste natus error 

• Sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium totam 
rem aperiam

• Eaque ipsa quae ab illo inventore 
veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. 
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BRUG FOR HJÆLP? 

Lars Emde Poulsen, advokat, CIPP-E
e-mail: lepo@advodan.dk

Louise Lecanda, advokat (L), CIPP-E
e-mail: lole@advodan.dk



TAK

Kontakt 

www.advodan.dk
Lars Emde Poulsen, lepo@advodan.dk

Slagelse


