
Det skal du vide om 
databeskyttelse

Hvad er

GDPR?
GDPR står for General Data Protection 

Regulation. GDPR gælder for behandling 
af oplysninger om personer, som foretages 

af offentlige myndigheder og af private 
virksom heder, foreninger mv. Som 

borger har du en række rettigheder 
i forhold til beskyttelsen af dine 

person oplysninger.

Den 25. maj 2018 fik databeskyttelsesforordningen – også kendt som GDPR – virkning. 
Bliv klogere på behandling og beskyttelse af personoplysninger samt dine rettigheder 
som borger.

Kend dine rettigheder
Når der behandles oplysninger om dig, har du en 
række rettigheder over for den, som behandler 
dine oplysninger.

RET TIL OPLYSNING: Du har ret til at modtage en række 
oplysninger, når virksomheder, myndigheder og organisationer 
behandler oplysninger om dig.

RET TIL BERIGTIGELSE: Du har ret til at få urigtige/forkerte person
oplysninger om dig rettet.

RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING: Du har ret til at få begrænset 
behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser 
er opfyldt.

RET TIL INDSIGELSE: Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig 
behandling af dine personoplysninger.

RET TIL INDSIGT: Du har ret til at se de personoplysninger, den 
data ansvarlige behandler om dig, og få en række oplysninger om 
 behandlingen.

RET TIL SLETNING: Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine 
personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i data
beskyttelsesforordningen, er opfyldt.

RET TIL DATAPORTABILITET: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine 
personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres 
fra én dataansvarlig til en anden.

RET TIL IKKE AT VÆRE GENSTAND FOR EN AUTOMATISK 
 AFGØRELSE: Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk 
afgørelse ude lukkende baseret på automatisk behandling, herunder 
 profilering.

Fortrolighed
Hvis personoplysninger kommer til uvedkommendes 
kendskab, bliver ændret, beskadiget eller går tabt kan 
det krænke personers rettigheder. Derfor skal man sikre 
personoplysningernes fortrolighed, tilgængelighed og 
integritet.

Det kan blive  rigtig 
dyrt, hvis ...
du ikke overholder databeskyttelses
reglerne. Efter de nye GDPRregler fik 
virkning i 2018, kan der nu pålægges 
bøder på op til 1020 mio. EUR eller 24 
% af en organisations værdi – alt efter 
sagens karakter.  



Hvad er personoplysninger?
Personoplysninger er enhver form for  information, der 
kan henføres til bestemte personer. Det kan bl.a. være 
person numre, lægejournaler, et  billede, fingeraftryk eller 
en stemme. Når det i praksis er muligt, at identi ficere en 
 person ud fra de pågældende oplysninger eller i kombi
nation med andre, så er oplysningen ”personhenførbar”. 

Hvornår må man 
 behandle person
oplysninger?
Når man behandler personoplysninger 
skal seks grundlæggende principper 
altid være opfyldt:

LOVLIGHED, RIMELIGHED OG 
GENNEMSIGTIGHED: 
Behandlingen skal overholde databes
kyttelsesreglerne og være gennem
sigtig.

FORMÅLSBEGRÆNSNING: 
Ved ind samling skal det være klart, 
hvilke saglige formål oplysningerne skal 
anvendes til. Senere behand ling må ikke 
være ufor enelig med disse formål.

DATAMINIMERING: 
Behandling, herunder opbevaring af 
oplysninger, skal  begrænses til det, der er 
nødvendigt for at opfylde formålet.

RIGTIGHED: 
Oplysninger skal ajourføres, og urigtige 
oplysninger skal slettes eller berigtiges.

OPBEVARINGSBEGRÆNSNING: 
Når det ikke længere er nødvendigt at 
behandle oplysningerne, skal de anonym
iseres eller slettes. 

INTEGRITET OG FORTROLIGHED: 
Oplysninger må ikke komme til uved
kommendes kendskab, gå tabt eller blive 
beskadiget.

PERSONOPLYSNINGER 
(IKKE -FØLSOMME 
OPLYSNINGER): 
Identifikationsoplysninger, 
økonomiske  forhold, familie
forhold, bolig, bil mv.

STRAFBARE OPLYSNINGER: 
En person, der har begået en 
 bestemt lov overtrædelse mv.

FØL SOMME OPLYSNINGER: 
Race og etnisk oprindelse, 
politisk eller religiøs over
bevisning,  seksuelle forhold 
eller seksuel orientering mv. 

OBS!
Det er som udgangspunkt 
forbudt at behandle følsomme 
personoplysninger, men der 
findes en række undtagelser 
til dette forbud – f.eks. kan 
følsomme personoplysninger 
behandles uden samtykke, hvis 
borgeren tydeligvis selv har 
offentliggjort oplysningerne på 
forhånd.

Der skelnes mellem 
tre  typer af pers on
oplysninger:

Personoplysninger må kun opbe
vares i det tidsrum, der er nød
vendigt for de formål, hvortil de 
pågæld ende persondata behan
dles. Det  betyder, når persondata 
ikke  længere er nødvendige, skal 
de som udgangs punkt slettes. 



Beskyt dine data!
Brug og håndtering af personoplysninger skal foregå 
 betryggende og med et passende niveau af sikkerhed og 
privatlivs beskyttelse. Sikkerheds niveauet skal afspejle den 
konkrete risiko for, at oplysningerne stjæles, mistes, skades eller 
behand les ulovligt. 

!!! Hvis det går galt, og man som dataansvarlig eller borger bliver  bekendt 
med et brud på persondatasikkerheden, skal man uden unødig 
 forsinkelse give besked til Datatilsynet og i visse tilfælde også til de 
 personer, hvis oplysninger er berørt af sikkerhedsbruddet.

Samtykke  regler og krav
For at et samtykke er gyldigt, skal det opfylde fire krav:

•     Frivilligt
•     Specifikt
•     Informeret 
•     Utvetydigt 

Tilbagetrækning af

SAMTYKKE
MAN KAN ALTID TRÆKKE SIT 

SAMTYKKE TILBAGE!

Som borger skal man altid oplyses om, at 
 samtykket kan trækkes tilbage. Det skal 

være lige så let at trække sit samtykke 
tilbage som at give det. 



Sådan klager du
Du kan klage til Datatilsynet over andres behand ling af dine 
personoplysninger. Du kan klage, hvis der f.eks. uretmæssigt  
er lagt oplysninger om dig på internettet, eller hvis der er  
blevet videregivet oplysninger om dig. 

På vores hjemmeside kan du finde en klageformular og en 
guide, der fortæller om processen.

Læs mere om databeskyttelse 
I denne pjece behandler vi nogle af de vigtigste og mest grundlæggende 

 elementer om databeskyttelse. Men vi har ikke inkluderet alle krav og vurderinger, 
der også kan være relevante, når personoplysninger behandles. Du kan besøge 

vores hjemmeside på www.datatilsynet.dk og læse meget mere. 

Vi er i Datatilsynet sat i verden for at sikre, at der bliver passet godt 
på danskernes personoplysninger. Derfor er vi glade for at se, at rig-
tig mange virksomheder og myndigheder gør et stort stykke arbejde 
for at efterleve reglerne – samtidig er borgerne blevet mere bevidste 

om deres rettigheder og gør brug af dem”

 Datatilsynets direktør Cristina Angela Gulisano.“


