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Her kan du læse en kort redegørelse for de nye persondataregler. Der vil komme vejledninger fra 

Justitsministeriet i løbet af 2017 om fortolkning af reglerne, og på visse punkter vil der blive vedtaget 

nye danske regler. Vores vejledning vil derfor blive opdateret, når der er behov for det. Vi vil også 

uddybe de enkelte afsnit på www.fdih.dk i den kommende tid. 

http://www.fdih.dk/
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Hvornår gælder kravene? 
Forordningen træder i kraft den 25. maj 2018, hvorefter I skal have styr på, hvornår der bliver 

behandlet oplysninger om jeres kunder og andre personer fx ansatte, hvilke oplysninger der 

behandles, hvem der behandler oplysningerne, og om de deles med andre, og hvornår data skal slettes. 

Grundlæggende principper for behandling af 
persondata 
I skal altid opfylde følgende grundlæggende krav: 

 

Som dataansvarlig skal I kunne bevise, at I overholder disse regler. 

  

 

1. Personoplysninger skal behandles på et lovligt grundlag, rimeligt og på en 

gennemsigtig måde. 

 

2. Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne, legitime formål og 

må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. 

 

3. Personoplysningerne skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, 

hvad der er nødvendigt til opfyldelse af formålene. (I bør begrænse mængden 

af oplysninger til det nødvendige) 

 

4. De personoplysninger, I behandler, skal være korrekte og ajourførte. 

 

5. Personoplysninger skal behandles på en sådan måde, at det ikke er muligt at 

identificere den registrerede i længere tid, end det er nødvendigt til 

opfyldelse af formålene med indsamlingen. 

 

6. Der skal etableres en tilstrækkelig sikkerhed, herunder beskyttelse mod 

uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse 

eller beskadigelse ved anvendelse af tekniske eller organisatoriske 

foranstaltninger. 
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Hvad er persondata? 
 

Persondata er bl.a. et navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-mail adresse, IP-

adresse, lokaliseringsdata, betalingsinformationer, historik over tidligere køb, oplysning 

om hvilke varer en person har klikket på, fotos, stemmeoptagelser og meget mere. Kort 

sagt persondata er alt, der direkte eller indirekte kan henføres til en person – også 

selvom det kun er muligt for særligt indviede at forstå, hvem oplysningen vedrører 

 

I forordningen defineres personoplysninger som enhver form for information om en identificeret eller 

en identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, der direkte eller 

indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som fx et navn, et identifikationsnummer, 

lokaliseringsdata, en onlineidentifikator, eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske 

persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet. 

Online identifikatorer kan være IP-adresser, cookieidentifikatorer, eller andre identifikatorer. Sådanne 

identifikatorer kan efterlade spor, der navnlig, når de kombineres med unikke identifikatorer og andre 

oplysninger, som serverne modtager, kan bruges til at oprette profiler om fysiske personer og 

identificere dem.  

Krypterede oplysninger er omfattet af reglerne, hvis der eksisterer en krypteringsnøgle.  

 

Personoplysninger kan opdeles i to kategorier 
 

1) ”almindelige” personoplysninger og  

2) særlige kategorier af personoplysninger (de ”følsomme”).  

Ad 1) Det er som udgangspunkt tilladt at behandle ”almindelige” personoplysninger, hvis der er 

en lovlig grund efter forordningen (se nedenfor). Personnumre og oplysninger om strafbare 

forhold er efter forordningen almindelige personoplysninger, men Folketinget kan bestemme 

noget andet eller stille særlige krav. 

Ad 2) Det er som udgangspunkt forbudt at behandle ”følsomme” personoplysninger. Forbuddet 

gælder dog ikke, hvis personen har givet et udtrykkeligt samtykke til det. 

Følsomme personoplysninger kan fx være oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk- eller 

religiøs overbevisning, samt genetiske data eller biometriske data med henblik på at identificere 

en person. Oplysninger om helbredsforhold eller en persons seksuelle forhold falder også under 

denne kategori. 
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Hvad er ikke omfattet af persondataforordningen? 
Fuldstændig anonymiserede oplysninger er ikke omfattet, men kravene til anonymisering er 

skrappe. 

Virksomhedens oplysninger om andre virksomheder - fx adresser, cvr. numre osv. - er heller ikke 

omfattet, medmindre det er personligt ejede virksomheder. En persons behandling af 

personoplysninger som led i rent personlige eller familiemæssige aktiviteter er ikke omfattet. 

Hvornår behandler I persondata? 
I behandler persondata, når I fx modtager data fra en kunde, indsamler persondata fx via cookies, når 

I opbevarer, sammenstiller, viser, eller videregiver persondata. Kort sagt enhver håndtering af 

persondata. 

I må ikke behandle flere oplysninger end nødvendigt 
og i længere tid end nødvendigt 
I skal indrette jeres virksomhed, så I ikke behandler flere personoplysninger end nødvendigt til 

opfyldelse af formålet med behandlingen. Fx må I normalt ikke behandle oplysninger om 

personnummer, hvis I har solgt en vare. Hvis der er en løbende aftale med kunden – fx en 

abonnementsaftale eller I har ydet en kredit – må I formentlig fortsat bede om kundens cpr-nummer. 

I må heller ikke behandle oplysningerne i længere tid end nødvendigt. Hvis I har solgt en vare, bør I som 

udgangspunkt slette oplysninger om kunden, når reklamationsretten er udløbet, medmindre 

oplysningerne er indsamlet til et andet formål, fx at sende markedsføringsmateriale til kunden, og 

samtykket til direkte markedsføring ikke er tilbagekaldt. Fakturaen (og dermed de oplysninger, der 

fremgår af fakturaen) er I dog forpligtet til at opbevare i mindst 5 år til udløbet af et regnskabsår, jf. 

bogføringsloven. 
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Lovlig grund til at behandle oplysninger 
I skal have en lovlig grund (dvs. en hjemmel i forordningen eller loven) til at behandle 

personoplysninger. Efter forordningen kan en lovlig grund fx være: 

 Jeres ”berettigede interesse” i at behandle oplysningerne – fx er indsamling og 

opbevaring af oplysninger til brug for markedsføring normalt omfattet af denne 

regel. Reglen kan dog ikke bruges, hvis hensynet til den registrerede vejer tungere 

end jeres interesse i at kunne opbevare og bruge oplysningerne. I skal altså foretage 

en afvejning. 

 At det er ”nødvendigt for at opfylde kontrakten med den registrerede”. Fx skal I 

have kundens navn, adresse og e-mailadresse for at kunne bekræfte købet og 

levere varen. 

 Et ”lovkrav”; fx stiller bogføringsloven krav om opbevaring af dokumentation for 

salget i 5 år fra udgangen af det regnskabsår dokumentation vedrører.  

 Et ”samtykke”.  1 

 

I skal bl.a. i jeres persondatapolitik oplyse den registrerede om, hvilken lovlig grund I har til at behandle 

oplysningerne. 

 

Samtykke 
 

Et samtykke skal efter forordningen være en frivillig, specifik, 

informeret og utvetydig viljestilkendegivelse, ligesom det skal 

afgives ved en erklæring eller en klar bekræftelse. 

 

Dette kan f.eks. foregå ved at, at der sættes kryds i et felt ved besøg på et websted eller ved en 

anden erklæring eller handling, der tydeligt tilkendegiver kundens accept af den foreslåede 

behandling af vedkommendes personoplysninger. Forud afkrydsede felter eller inaktivitet bør 

ikke anvendes til at indhente samtykke. 

Den registrerede skal have et reelt og frit valg ved afgivelse af samtykke. Fx må levering af en 

vare eller en tjenesteydelse ikke gøres betinget af samtykke, hvis det ikke er nødvendigt for at 

                                                           
1 Ulempen ved at basere sin behandling af personoplysninger på et samtykke er, at samtykket kan trækkes 
tilbage. Samtykke bør derfor kun anvendes som begrundelse for at behandle personoplysninger, hvis det ikke 
er muligt at benytte andre lovlige grunde. Husk at I altid skal overholde de grundlæggende oplysninger om 
behandling af personoplysninger (se s. 3) I må derfor kun indhente et samtykke til at behandle en bestemt 
personoplysning, hvis der er en saglig grund til at behandle oplysningen. 
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opfylde kontrakten. Et samtykke skal klart kunne skelnes fra andre oplysninger, og kunden skal 

kunne vælge at give samtykke til nogle behandlingsaktiviteter og ikke andre. 

I skal kunne bevise, at kunden har givet samtykke. 

Fra 25. maj 2018 skal al behandling af personoplysninger leve op til de nye krav. Det betyder, at 

I kun kan fortsætte behandlingen på grundlag af et allerede indhentet samtykke, hvis samtykket 

lever op til betingelserne i forordningen. Det er derfor en god idé allerede nu at se på og evt. 

ændre praksis for indhentelse af samtykke.  

De registreredes rettigheder  
De registrerede personer skal i et vist omfang selv være herre over deres personoplysninger:  

De registrerede (jeres kunder) har ret til  

at modtage oplysning om jeres behandling af deres personoplysninger.  

at trække et samtykke tilbage,  

at få indsigt i, hvilke personoplysninger I behandler om dem,  

at kræve oplysninger om dem slettet, berigtiget (hvis de er forkerte), eller at få brugen 

begrænset.  

Jeres kunder har endvidere i visse tilfælde ret til at få oplysningerne udleveret eller 

overført til en anden dataansvarlig. 

 

Retten til at få oplysningerne udleveret eller overført til en anden dataansvarlig (dataportabilitet) er 

en nyskabelse i forordningen, ligesom det er tilfældet for retten til at få begrænset brugen af 

personoplysningerne.  

I bør gennemgå jeres procedurer og politikker for at sikre jer, at I opfylder alle rettigheder, som de 

registrerede er tillagt i medfør af forordningen.  

Jeres oplysningspligt 
I har en oplysningspligt overfor de registrerede, når I indsamler personoplysninger – både når I får dem 

fra den registrerede selv, og når I får dem på anden vis.   

I har fx pligt til at informere de registrerede personer om deres rettigheder og formålene med den 

behandling, som personoplysningerne skal bruges til.  

I kan som regel opfylde jeres oplysningspligt ved at beskrive rettighederne klart og tydeligt i jeres 

persondatapolitik, som den registrerede skal acceptere inden købet.  
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Hvornår oplysningspligten skal være opfyldt afhænger af, om I indsamler oplysningerne hos den 

registrerede eller på anden vis. Hvor personoplysninger er indsamlet hos den registrerede, skal 

oplysningerne afgives på det tidspunkt, hvor I indsamler oplysningerne. Indsamles 

personoplysningerne på anden vis, skal oplysningerne gives til den registrerede inden for en rimelig 

frist efter indsamlingen, men senest indenfor en måned.  

Lagring af cookies på en potentiel kundes udstyr kræver, at I opfylder oplysningspligten, når der i 

forbindelse med lagring af cookies samtidigt indsamles personoplysninger, fx hvis I registrerer kundens 

IP-adresse.  

Indsigelsesretten, herunder i relation til 
markedsføring og profilering 
Som dataansvarlige skal I, hvis den registrerede beder om det, straks stoppe med at behandle den 

registreredes personoplysninger, hvis den hjemmel I bruger til at behandle oplysningerne er, at 

behandlingen er nødvendig for at kunne forfølge en ”berettiget interesse” eller nødvendig af hensyn 

til ”samfundets interesse”.  

Kan I påvise vægtige lovlige grunde (efter en interesseafvejning), eller er behandlingen nødvendig for 

at kunne gøre et retskrav gældende, er I dog ikke forpligtet til at stoppe med at behandle den 

registreredes personoplysninger. 

Men hvis den dataansvarlige behandler personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har 

den registrerede ret til at gøre indsigelse mod sådan behandling, herunder gøre indsigelse mod 

profilering. 

Direkte markedsføring er markedsføring rettet til en bestemt person. Direkte markedsføring er 

reklame sendt pr. mail eller sms, pr brev eller lignende. Det er stadig uklart, om direkte markedsføring 

også omfatter målrettede bannerreklamer. 

Profilering er enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende 

personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende en fysisk person, fx for at 

analysere eller forudsige forhold vedrørende en persons økonomiske situation, helbred, personlige 

præferencer, interesser, adfærd, geografisk position eller bevægelser. Profilering kan fx bruges til at 

målrette markedsføring ved brug af bannerreklamer eller til at give kunden et kredittilbud eller et 

forsikringstilbud. 

Den registreredes indsigelse skal medføre, at den dataansvarlige stopper med at behandle den 

registreredes personoplysninger til brug for direkte markedsføring. Den registrerede behøver ikke 

begrunde sin indsigelse. 

Krav om sikkerhed 
Det er jeres ansvar som dataansvarlige at sørge for, at de personoplysninger, I behandler, behandles 

sikkert.  Hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal iværksættes, afhænger bl.a. af karakteren af de 
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personoplysninger, I behandler, omfanget af og formålet med behandlingen, risikoen ved tab eller 

misbrug af data, hvad der er teknisk muligt og implementeringsomkostningerne. Er det følsomme 

oplysninger, stilles der fx større krav til sikkerheden, end hvis det er almindelige personoplysninger, I 

behandler.  

I kan fx skabe sikkerhed ved at beskytte oplysningerne ved brug at firewalls, ved at foretage 

sikkerhedskopiering af data, ved at begrænse kredsen af personer, der har adgang til oplysningerne, 

ved at indføre adgangskontrol, autorisationer og ved at kryptere oplysningerne. Sikkerhedskravene 

skal dog afgøres i forhold til de konkrete omstændigheder. Det er vigtigt, at I er opmærksomme på, at 

det ikke kun er tekniske, men tillige organisatoriske sikkerforanstaltninger, der stilles krav om, at I skal 

opfylde.   

En sikkerhedsforanstaltning kan desuden bestå i pseudonymisering, som indebærer, at en oplysning 

ikke kan henføres til en bestemt person uden en "nøgle", som holdes adskilt fra oplysningerne.  

I skal lave en risiko- og/eller konsekvensanalyse 
I skal se på, hvilken risiko der er for den registrerede, både hvis data går tabt, bliver hacket, bliver 

videregivet ved et uheld, bliver ændret eller lignende – men også risikoen for den registrerede, hvis I 

ikke lever op til jeres forpligtelser efter loven.   

Vær opmærksom på, at I til enhver tid skal kunne dokumentere over for Datatilsynet, 

hvordan I har overvejet de risici, der er. Skriv derfor jeres overvejelser ned. 

 

Forordningen stiller endvidere krav om, at I skal foretage en konsekvensanalyse, fx hvis I behandler 

personoplysninger ved brug af ny teknologi og i medfør af sin karakter, omfang, sammenhæng og 

formål sandsynligvis vil indebære en høj risiko for de registrerede. Det kan også være påkrævet, hvis I 

behandler følsomme oplysninger i stort omfang eller beskæftiger jer med systematisk overvågning af 

et offentligt tilgængeligt område i stort omfang.    

EU Kommissionen vil udstede vejledninger på dette område. 

Databeskyttelse gennem design og gennem 
standardindstillinger 
I skal indrette jeres virksomhed og jeres systemer, så I som standardindstilling kun indsamler de 

oplysninger, der er nødvendige for at opfylde formålene med jeres behandling.  

Systemerne skal også sikre, at oplysningerne ikke behandles i længere tid end nødvendigt, og I skal 

begrænse adgangen til oplysningerne, så kun den eller de medarbejdere, der skal bruge dem, har 

adgang til dem. 
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Nye softwareløsninger skal udformes, så de sikrer, at forordningens krav opfyldes. I bør stille dette 

krav ved bestilling af nye systemer. 

Persondatasikkerhedsbrud 
Der stilles krav om, at persondatasikkerhedsbrud – fx hacking, men også mindre voldsomme 

persondatasikkerhedsbrud – i mange tilfælde skal anmeldes til Datatilsynet inden for 72 timer. Det er 

den dataansvarlige, som skal forestå anmeldelsen og er ansvarlig herfor.  

Er det usandsynligt, at persondatasikkerhedsbruddet indebærer en risiko for fysiske personer, har I 

ikke en pligt til at anmelde bruddet til Datatilsynet. I skal dog være opmærksomme på, at det er jeres 

ansvar som dataansvarlige, at der er foretaget fornøden lovpligtig anmeldelse, hvorfor I bør grundigt 

overveje, om I er berettiget til at undlade at anmelde persondatasikkerhedsbruddet.    

Databehandleren skal uden unødig forsinkelse underrette den dataansvarlige efter at være blevet 

opmærksom på, at der er sket et persondatasikkerhedsbrud.  

I visse tilfælde skal de personer, hvis oplysninger er omfattet af persondatasikkerhedsbruddet, også 

underrettes.  

Som dataansvarlig skal I kunne dokumentere alle brud på persondatasikkerheden. I bør derfor sikre 

jer, at I har de fornødne procedurer på plads til at opdage og rapportere bruddet. 

Databeskyttelsesrådgiver (DPO) 
Det er ikke alle virksomheder, der skal udpege en databeskyttelsesrådgiver. Uanset at I ikke har pligt 

til at udnævne en databeskyttelsesrådgiver, er det en god ide, at udnævne en eller to personer, der 

har kendskab til reglerne, og som er ansvarlige for sikre, at I til enhver tid opfylder forordningens krav. 

En virksomhed skal udpege en databeskyttelsesrådgiver, når virksomhedens 

kerneaktivitet består af 

 behandlingsaktiviteter, der efter deres karakter, omfang og/eller formål kræver 

regelmæssig overvågning af registrerede i stort omfang, eller 

 behandling i stort omfang af følsomme oplysninger. 

 

En databeskyttelsesrådgiver skal være en ekspert indenfor databeskyttelsesret og -praksis og skal 

overvåge, at virksomheden overholder persondataforordningen. Databeskyttelsesrådgiveren kan 

være en ansat i virksomheden, men det kan også være fx en advokat, en revisor eller en anden ekstern 

person.  

I bør allerede nu overveje om jeres virksomhed bliver underlagt kravet om at have en 

databeskyttelsesrådgiver, og om I har en person med de fornødne kompetencer i jeres organisation.  

EU Kommissionen vil udstede vejledninger på dette område.  
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Brug af databehandlere 
Hvis I bruger en databehandler til at behandle persondata for jeres virksomhed, skal I indgå en skriftlig 

aftale om det med databehandleren.  

I aftalen skal databehandleren bl.a. garantere, at der vil blive gennemført passende tekniske og 

organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at behandlingen opfylder kravene i forordningen, og 

databehandleren må kun handle efter instruks fra den dataansvarlige. Den dataansvarlige skal føre 

tilsyn med, at kravene overholdes. 

En databehandler kan være et hostingfirma, som leverer en IT- og hosting løsning og i 

den forbindelse opbevarer jeres kunders personoplysninger, et marketingbureau, der 

får overladt kundedatabasen med henblik på at reklamere på vegne af jeres 

virksomhed, eller et inkassofirma, der inkasserer en fordring for jer. 

 

Brug af underdatabehandlere 
En databehandler må kun bruge en underdatabehandler (en underleverandør til 

databehandleren), hvis det sker efter skriftlig godkendelse fra den dataansvarlige. 

Hvis den dataansvarliges databehandler bruger en underdatabehandler til at behandle 

persondata på jeres vegne, skal I eller jeres databehandler indgå en skriftlig databehandleraftale 

med underdatabehandleren. 

I skal være opmærksomme på, at underdatabehandlere også er databehandler for den 

dataansvarlige, uanset at der ikke måtte være et direkte leverandørforhold. Er der ikke et direkte 

leverandørforhold, er databehandleren ansvarlig overfor den dataansvarlige i relation til 

underdatabehandlerens eventuelle misligholdelse, og aftalen mellem databehandleren og 

underdatabehandleren skal da også som minimum opfylde samme krav som aftalen mellem den 

dataansvarlige og databehandleren, hvis den indgås af databehandleren. 

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter 
Som dataansvarlig eller databehandler skal I i visse tilfælde (se nedenfor) lave en fortegnelse over de 

behandlingsaktiviteter, I har ansvar for. Fortegnelsen skal indeholde en række oplysninger om, hvem 

der foretager behandlingen, databeskyttelsesrådgiveren, formålene med behandling af oplysninger, 

kategorierne af registrerede og kategorierne af personoplysninger, om oplysningerne videregives, hvor 

længe oplysninger opbevares, og en beskrivelse af de sikkerhedsforanstaltninger, der er indført osv.  

Fortegnelsen skal på anmodning stilles til rådighed for Datatilsynet. 

Kravet gælder ikke, hvis jeres virksomhed eller organisation beskæftiger under 250 ansatte, 

medmindre den behandling, der foretages, sandsynligvis vil medføre en risiko for den registreredes 

rettigheder, behandlingen ikke sker lejlighedsvis, eller hvis I behandler følsomme oplysninger. 
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Overførsel af data til 3. lande 
I skal vide hvor den databehandler, I bruger er etableret. Er det inden for Europa, kan der frit ske 

overførsel af personoplysninger. Er det uden for EU, må data som udgangspunkt kun overføres uden 

tilladelse fra Datatilsynet ved indgåelse af Europa Kommissionens standardbestemmelser eller til et 

sikkert 3. land. Der er kun få sikre 3. lande. USA og Indien er fx ikke sikre 3. lande. 

Sikre lande er pt. Andorra, Argentina, Canada, Schweiz, Færøerne, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey, 

New Zealand, Uruguay.  

 

 

 


