
EU-databeskyttelsesforordningen 
 

Hvilken betydning har de kommende regler for 
din virksomhed? 

 

 

Rødovre Erhvervsråd – Dialogmøde den 25. oktober 2017 



Alle taler om værdien af data 

• Omfanget af elektronisk databehandling er eksploderet de sidste 10 
år 

• Brugen af data er mere aktuel end nogensinde, fx sociale medier, 
elektronisk markedsføring mv. 

• Data er blevet den vigtigste ressource – ‘Det nye sort’ 

• Enorm kommerciel værdi 

• Stor risiko for misbrug 

 

• Vigtigt at data og ejerne af data beskyttes, herunder mod misbrug 



Ambitionen med dagens møde 

Vigtige regler, som alle virksomheder (store og små) og myndigheder 
skal forholde sig til. 

 

Justitsministeriets pressemeddelelse 24. maj 2017: 

”Reglerne gælder for alle som har oplysninger om personer, lige fra den 
lille tømrermesters personalefortegnelse i Excel til SKATs oplysninger om 
alle danskeres skatteforhold…” 

 

Ambitionen er at give jer overblikket – og de vigtigste detaljer 



Dagens emner 

• Hvorfor er der behov for strammere regler for behandling af personoplysninger? 

 

• Hvad er personoplysninger, og hvad er databehandling?  

 

• Hvem er beskyttet af reglerne, og hvem er forpligtet af reglerne? 

 

• Hvornår må man behandle personoplysninger, og hvilke rettigheder har den 
registrerede? 

 

• Straf? 

 

• Kort om persondataloven – anno 2017 (lovforslaget)? 

 



Hvorfor strammere regler? 

• Datamængden bliver større og større, og data bruges mere og mere 
=> store udfordringer med sikkerhed og rettigheder for den enkelte. 

 

• EU-niveau -> stort ønske om at harmonisere reglerne for persondata-
behandling 

 

• EC General Data Protection Regulation – vedtaget 27. april 2016 

 

• Træder i kraft i DK den 25. maj 2018 



• Databeskyttelsesforordningen afløser den nugældende og helt 
utidssvarende persondatalov. 

 

• Persondataloven er fra 1. juli 2000 og er baseret på et EU-direktiv fra 
1995. 

 

• Personoplysninger er allerede beskyttet med de nugældende regler. 

 

• Databeskyttelsesforordningen er ikke revolutionerende i forhold til de 
regler, som vi allerede kender i DK i dag. 

 

• Teknologisk udvikling er bare løbet fra de nugældende danske regler. 

 



Formålet med Databeskyttelsesforordningen: 

 

• Styrke beskyttelsen af persondata 

 

• Nødvendigt til at stramme op – på eksisterende regler 

 

• Skal være mere klart, hvordan behandlingen af persondata skal foregå 

 

• Imødegå at ingen i dag rigtig tænker over om man tilsidesætter regler 

 

• Straf – det skal koste, hvis man ikke følger reglerne 



Persondataloven – frem til 25. maj 2018 

Nugældende lov – skønsbaserede regler 

• Opretholde god databehandlerskik 

• Persondata skal behandles på sagligt grundlag, fx samtykke 

• Orienteringspligt og oplysning om rettigheder 

• Krav om skriftlige databehandleraftaler 

• Krav om IT-sikkerhed 

• Pligter påhviler primært den dataansvarlige 

• Erstatningsansvar, bøder og fængsel i indtil 4 måneder 



Databeskyttelsesforordningen fra 25. maj 2018 

• Stadig skønsbaserede regler – men mange flere holdepunkter 

 

• Langt mere tidssvarende – passer til nutiden 

 

• Bruger/genbruger/udbygger i vidt omfang de regler, vi kender i dag 

 

• Ingen revolution – giver beføjelser til medlemslandene med henblik 
på at tilpasse reglerne nationalt, så længe overordnede principper 
bevares 

 



Persondataloven – anno 2017 

• Justitsministeriet har udarbejdet et lovforslag om ændring af 
persondataloven 
 

• Henviser i vid udstrækning til databeskyttelsesforordningens regler 
 

• Supplerer med tilpasning til danske forhold, der hvor der er mulighed for 
det 
 

• Høring frem til 22. august 2017 – fremsættes i Folketinget her i efteråret 
 

• Loven og databeskyttelsesforordningen supplerer hinanden 



Hvad er personoplysninger, og hvad er data-
behandling?  

 

• Personoplysning = Enhver form for information, der kan henføres til bestemte personer 
(bredest mulige definition) 

 

• NYT – sondre mellem følsomme og almindelige personoplysninger (CPR-nr.?) 

 

• Databehandling = Enhver form for håndtering af personoplysninger 

 

• Eksempel: indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, søgning, brug, 
videregivelse eller sletning af personoplysninger 

 

• Altså også: opbevaring af data på en server, offentliggørelse på hjemmeside, registrering 
i et elektronisk sagssystem osv. 

 

 

 



Hvem er beskyttet af reglerne? 

• Databehandlingen skal vedrøre en fysisk person 

 

• Alt hvad der kan relateres til det menneskelige individ – dvs. og 
enkeltmandsfirmaer 

 

• Selskaber (A/S, ApS, IVS mv.) er ikke beskyttet af reglerne 

 

• Fysiske personers behandling af data som led i rent personlige eller 
familiemæssige aktiviteter falder uden for – dog ikke erhvervsmæssig 
og kommerciel brug af oplysningerne. 

 



Hvem er forpligtet af reglerne? 

• Det er I faktisk alle sammen. 

 

• Behandlinger foretaget af offentlige myndigheder, private 
virksomheder, foreninger mv., hvis disse er etableret i EU og 
behandlingen foregår inden for EU’s geografiske område. 

 

• Uanset jeres rolle – nyt tiltag i databeskyttelsesforordningen: 
• Dataansvarlig = Den der afgår formålet med databehandlingen 
• Databehandler = Den der behandler data på den dataansvarliges vegne og 

efter dennes instruks. 

 



Hvornår må man behandle personoplysninger? 

• Følsomme personoplysninger = Forbudt, medmindre samtykke eller 
andre meget, meget vægtige grunde. 

• Almindelige personoplysninger = OK, hvis 
• Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed 
• Sagligt formål 
• Begrænsning til det absolut nødvendige for at opfylde formålet 
• Rigtige og ajourførte oplysninger – forkerte oplysninger slettes/berigtiges 
• Opbevaringsbegrænsning – kun så længe som nødvendig for at opfylde formål 
• Oplysninger skal beskyttes (datasikkerhedskrav, fortrolighed mv.) 
• Samtykke altid OK – skal være utvetydigt før behandlingen kan baseres 

herpå (specifikke krav) – aldrig stiltiende accept 



Hvad så med de registreredes rettigheder? 

• Forordningen giver mange rettigheder til de registrerede personer 
Vigtigste: 
• Ret til oplysning om: Dataansvarlig, tidspunkt for dataindsamling, formål, 

modtagere af oplysningerne 
• Ret til indsigt: fx kopi af oplysninger 
• Ret til at blive glemt: fx krav på sletning, når formål udtjent, samtykke er 

trukket tilbage, ulovlig behandling 
• Ret til begrænsninger i behandlingen: fx oplysningers rigtighed bestrides 
• Ret til at gøre indsigelser mod direkte markedsføring baseret på 

oplysninger 
Reaktion: Der skal reageres på henvendelser fra registrerede personer 



Straf? 

Kæmpe administrative bøder i databeskyttelsesforordningen: 

• Konkret vurdering af overtrædelsens karakter og omfang 

• Op til € 10 mio. eller 2% af global omsætning i foregående regnskabsår 
(højeste beløb) 

• Skærpede omstændigheder = € 20 mio. eller 4%. 

 

Danmark = ikke mulighed for administrative bøder 

• Vurdering af overtrædelse vil være som beskrevet i forordningen 

• Bøder vil blive effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og være 
præventiv => STADIG MULIGHED FOR STORE BØDER 



• Alternativt til bøde = Fængselsstraf i op til 6 måneder 

 

• Datatilsynet – kan: 
 

• Give advarsler, udtale kritik, give påbud, begrænse eller forbyde behandlingen 
og fremkomme med tilkendegivelser om bøde i tilståelsessager. 

 

• Domstole – skal: 
 

• Fastsætte bøde i ikke-tilståelsessager eller give fængselsstraf 
 

• Civile retssager anlagt af den registrerede, som også kan kræve 
erstatning 

 



Kort om Persondataloven anno 2017 

Vigtige tiltag i det nye lovforslag: 

 

• CPR-nr.: 
• Offentlige myndigheder kan frit behandle oplysninger om personnumre 
• Private kan også, hvis der er giver samtykke, det følger af lovgivningen, ved 

videnskabelige og statistiske formål, behandles som følsom oplysning iht. 
forordningen. 

• Offentliggørelse af personnumre – altid samtykke 

 

• Visse begrænsninger i den registreredes rettigheder, hvis afgørende 
hensyn taler imod. 



Husk der for følgende – inden I går i gang!!! 

• Er der tale om personoplysninger og er den påtænkte behandling 
omfattet af databeskyttelsesforordningen/persondataloven? 

• Er der tale om følsomme personoplysninger? 

• Får din en rolle som dataansvarlig eller databehandler? 

• Er behandlingen nødvendig (proportional) i forhold til formålet? 

 

TÆNK JER OM, BRUG SUND FORNUFT OG VÆR GRUNDIG 

 

SØG RÅDGIVNING I TVIVLSTILFÆLDE – START MED DATATILSYNET  



TAK FOR JERES TID  

Kontaktinfo: 
 

Jan Wittenborn 

 

Advokatfirmaet Wittenborn ApS 

Tæbyvej 17 B, 2610 Rødovre 

 

Mobil: +45 20 18 33 88 

 

jan@adv-wittenborn.dk 

www.adv-wittenborn.dk 

 


