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FORORDNINGEN GENERELT

I. FORORDNING 2016/679

• Forordning om beskyttelse af personoplysninger i både den offentlige og private 

sektor.

• Træder i kraft de 25.maj 2018.

• Retshåndhævelsesdirektivet jf. lov nr.410 af 27.april 2017.

• Afløser persondatadirektivet og dermed persondataloven.

• Databeskyttelse er en grundlæggende rettighed efter EU's Charter.



II. JUSTITSMINISTERIETS PROJEKTARBEJDE OM IMPLEMENTERING AF 

FORORDNINGEN

• Analysearbejde i samarbejde med KL. Danske regioner, Erhvervsstyrelsen, 

Digitaliseringsstyrelsen og Datatilsynet-

• Styregruppe, projektgrupper, arbejdsgrupper og ekspertreferencegruppe- (se oversigt)

• Stormøder.

• Workshop-forløb.

• Netværksmøder.

• Artikel 29-gruppen.

• Andet samarbejde.



III. BETÆNKNING 1565/2017,”DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN - OG 

DE RETLIGE RAMMER FOR DANSK LOVGIVNING.”

• Betænkningens formål og retlige status.

• Betænkningens opbygning  

• Betænkningens første del.

• Betænkningens anden del.

• Betænkningens konklusioner.

• Svarer på mange måder til gældende ret.

• Databeskyttelsesrådgivere.

• Konsekvensanalyse.
• Fortegnelse over behandlingsaktiviteter.
• Data protection by design.



IV. FORORDNINGENS GENNEMFØRELSE I DANSK RET

• TEUF artikel 288.

• Nationale præciserende regler eller særregler? - (Præambel pkt.8 og 10)

• Specifikke nationale regler, artikel 6,stk.2 og 3, artikel 9, stk.2-4 og artiklerne 87, 88 og 90.

• Nationale valgmuligheder, artiklerne 8,stk.1, 36,stk.5, 37 stk.4, 49, stk.5 og artikel 83, 

stk.7 og 9.

• Nationale begrænsninger og undtagelser, artiklerne 23 og 89,stk.2 og 3.-

• Nationale forpligtelser til at fastsætte nærmere regler, artiklerne 43,stk.1, 51,stk.1 og 3, 

52,stk.2-4. 53,stk.1, 54,stk.1, 84 og 85.

• Helt ny persondatabeskyttelseslov og en række vejledninger
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FORORDNINGEN ARTIKEL 5-11, ARTIKEL 87-89.

DATABESKYTTELSESLOVFORSLAGET §§5-14.
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I. Lovteknisk løsning (Lovforslaget § 1)

II. Behandlingsprincipper (Artikel 5, Lovforslaget §5)

III. Lovlig behandling (Artikel 6, Lovforslaget §6) 

IV. Behandling af særlige kategorier af personoplysninger (Artikel 9, Lovforslaget § 7)

V. Behandling af oplysninger om strafbare forhold (Artikel 6, artikel 10,

Lovforslaget §8)

VI. Videnskab og statistik (artikel 5, artikel 9, stk.2, litra j, artikel 10 og artikel 89, 

Lovforslaget § 10)

VII. Retsinformationssystemer (Artikel 6 og artikel 9. Lovforslaget § 9 og § 26)

VIII. Behandling af personnummer (Artikel 87. Lovforslaget § 11)

IX. Arkiv (Artikel 5 og artikel 89, Lovforslaget § 14)

X. Behandling i ansættelsesforhold (Artikel 6,9 og 88). Lovforslaget § 12)

XI. Nationale særregler i anden lovgivning (F.eks. forvaltningsloven og sundhedsloven) 

XII. Konklusioner
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I. Lovteknisk løsning

- Suppleringslov til forordningen-

- Lovtekst og forordningstekst skal sammenholdes parallelt og samtidigt (ret besværligt)-

- Særregler i anden national lovgivning, som ligger inden for forordningens rammer, går     

forud for reglerne i lovforslaget (Lovforslaget §§ 1, stk.3)-
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II. Behandlingsprincipper (Artikel 5.Lovforslaget §5)

- Lovlig, rimelig og gennemsigtig-

- Udtrykkelige og angivne og legitime formål-

- Tilstrækkelige, relevante og nødvendige-

- Korrekte og ajourførte-

- Tidsrum-

- Sikkerhed-

- Bevisbyrde-

- Behandling til andet formål? (Særregler i lovforslagets § 5,stk.2-3).
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III. Lovlig behandling. (Artikel 6.Lovforslaget §6)

- Samtykke-

- Opfyldelse af kontrakt-

- Overholdelse af en retlig forpligtelse-

- Beskyttelse af vitale interesser-

- Opgaver i samfundets tjeneste-

- Værdispringsvurdering (gælder ikke for offentlige myndigheder)-
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IV. Behandling af særlige kategorier af personoplysninger (Artikel 9, Lovforslaget §7)

- Forbud mod behandling af oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, filosofisk, 

religiøst, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske og biomestriske data samt 

helbredsoplysninger og oplysninger om seksuelle forhold-

DOG undtagelser, herunder bl.a.

- Samtykke-

- Arbejdsretlige forpligtelser-

- Sundhedssektoren-

- Beskyttelse af vitale interesser-

- Nødvendig for retskrav- (Se her U2017.1294H)

- Administrativ udvidelse (Lovforslaget § 7, stk.5)
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VII. Retsinformationssystemer (Artikel 6 og artikel 9. Lovforslaget §9 og §26)

- Retsinformationssystemer af væsentlig samfundsmæssig betydning-

- Eventuelt vilkår og tilladelse-
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VIII. Behandling af personnummer (Artikel 87. Lovforslaget § 11)-

- Offentlige myndigheder ved identifikation eller journalnummer-

- Private ved lovgivning, samtykke, videnskab og statistik og efter §7 (Se IV)-
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IX. Arkiv (Artikel 5, og artikel 89. Lovforslaget §14)

- Behandling efter arkivlovgivningen lovlig-
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X. Behandling i ansættelsesforhold (Artikel 6, artikel 9 og artikel 88. 

Lovforslaget § 12)

- Behandling lovlig hvis nødvendig for at overholde kollektive 

overenskomster (se III og IV)-
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XI. Nationale særregler i anden lovgivning (F.eks. forvaltningsloven og 

sundhedsloven)

- Forvaltningslovens §29 om ansøgningssager-

- Sundhedslovens videregivelsesregler-
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XII. Konklusioner

- For offentlige myndigheder i almindelighed nok, hvis behandlingen er 

saglig-

- For private skal en specifik hjemmel findes i hvert enkelt tilfælde-
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DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER. FORORDNINGENS 

KAPITEL III (Artikel 12-23). 

DATABESKYTTELSESLOVFORSLAGET §§ 22-23.
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I. Gennemsigtighed og nærmere regler for udøvelse af rettighederne (Artikel 12)

II. Oplysningspligt ved indsamling af oplysninger hos den registrerede (Artikel 13)

III. Oplysningspligt, hvis oplysninger er indsamlet hos andre end den registrerede 

(Artikel 14)

IV. Den registreredes indsigtsret (Artikel 15)

V. Berigtigelse og sletning (Artikel 16-20)

VI. Ret til indsigelse og automatiske afgørelser (Artikel 21-22)

VII. Begrænsninger(i rettighederne (Artikel 23)
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I. Gennemsigtighed og nærmere regler (Artikel 12)

- Meddelelser i en letforståelig og tilgængelig form i et klart og enkelt sprog-

- Hurtig sagsbehandling-

- Normalt gratis-

- Grundløse eller overdrevne henvendelser-
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II. Oplysningspligt ved indsamling af oplysninger hos den registrerede (Artikel 13), Bl.a.

- Skal ske på indsamlingstidspunktet-

- Identitet hos den dataansvarlige-

- Kontaktoplysninger for DPOén-

- Formål og retsgrundlag for behandlingen-

- Hvem kan være modtager af oplysningerne?-

- Opbevaringstidsrum-

- Oplysning om rettigheder, herunder om tilbagekaldelse af samtykke-

- Retten til at klage til tilsynsmyndigheden-

- Forekomst af automatiske afgørelser-

- Oplysning om eventuel videregivelse til andre formål-

- Gælder ikke hvis bekendt med oplysningerne- 22



III. Oplysningspligt hvis oplysninger er indsamlet hos andre end den 

registrerede (Artikel 14)

I det væsentlige som II, men herudover

- En frist på senest 1 måned-

- Hvilken kilde kommer oplysningerne fra, herunder offentlige kilder?-

- Oplysning om bestemt til videregivelse-

- Gælder ikke, hvis bekendt med oplysningerne-

- Gælder ikke ved umulighed eller uforholdsmæssig stor indsats-
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IV. Den registreredes indsigtsret (Artikel 15)

- Ret til at få bekræftelse på og kopi af behandlede personoplysninger-

- Formål-

- Tidsrum-

- Modtagere-

- Oplysning om rettigheder, herunder klage-

- Hvor stammer oplysningerne fra?

- Automatiske afgørelser?-

- En frist på en måned- 24



V. Berigtigelse og sletning (Artikel 16-20)

1. Berigtigelse uden unødig forsinkelse- (Artikel 16)

2. Retten til sletning (”retten til at blive glemt”) uden unødigt ophold

Bl.a.

- hvis oplysningerne er unødvendige-

- samtykke trukket tilbage-

- ulovlig behandling-

- retten gælder bl.a. ikke ved retlige forpligtelser, arkivformål og videnskabelige og statistiske formål-

3. Ret til begrænsning af behandling (Artikel 18)

- En relevans- og lovlighedsvurdering-

4. Retten til dataportabilitet

- Ret til transmittering til en anden dataansvarlighed hvis teknisk muligt-

- Samtykke - eller automatisk baseret behandling-

- Gælder ikke for offentlige myndigheder-
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VI. Ret til indsigelse og automatiske individuelle afgørelser

1. Ret til indsigelse

- Retten til indsigelse efter en konkret vurdering-

- Videnskab og statistik-

2. Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering.

- Ret til at sige nej-

- Gælder ikke hvis nødvendigt for at indgå eller opfylde konkrakt-

- Gælder ikke hvis andet følger af passende lovgivning

- Gælder ikke hvis udtrykkeligt samtykke-

- Ved kontraktindgåelse og samtykke dog ret til” menneskelig indgriben fra 

den dataansvarlige”- 26



VII. Begrænsninger i rettighederne (Artikel 23 og Databeskyttelseslovforslaget 

§§22-23)

1. Afgørende hensyn til private interesser, herunder den pågældende selv-

2. Afgørende hensyn til offentlige interesser –

Herunder bl.a.:

- Statens sikkerhed-

- Forsvaret-

- Den offentlige sikkerhed-

- Strafbare handlinger og brud på regler m.v.-

- Kontrolopgaver -

3. Forholdet til offentlighedslovens undtagelser

4. Videnskab og statistik

5. Andet formål, jf.§5, stk.3.
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