
 

Godkendelse af certificeringsordninger og akkreditering af certificeringsorganer 

Databeskyttelsesforordningen indeholder i artikel 42 og 43 regler om godkendelse af 

certificeringsordninger og akkreditering af certificeringsorganer. 

En certificeringsordning (certificeringsmekanisme) er en ordning, hvor en kvalificeret tredjepart (et 

certificeringsorgan) attesterer for, at en virksomhed eller en myndighed – der har anmodet om at blive 

certificeret – lever op til et foruddefineret sæt af kriterier eller krav.  

Nedenfor finder du en kort beskrivelse af, 1) hvordan man kan få godkendt en certificeringsordning, og 2) 

hvordan man kan blive akkrediteret som certificeringsorgan. 

I Datatilsynets vejledning om adfærdskodekser og certificeringsordninger, kan du også læse meget mere 

om, hvad en certificeringsordning er, hvad en certificeringsordning kan bruges til, hvordan du får godkendt 

en certificeringsordning, og hvordan du kan blive akkrediteret som certificeringsorgan. 

Hvordan får man godkendt en certificeringsordning? 

Certificeringsordninger i henhold databeskyttelsesforordningen skal være godkendt af Datatilsynet for at 

være gyldige i Danmark. Det er således Datatilsynet, der vurderer, om en certificeringsordning kan 

godkendes i overensstemmelse med artikel 42 i databeskyttelsesforordningen.  

Hvis du ønsker at ansøge Datatilsynet om at få godkendt en certificeringsordning, skal du sende følgende 

oplysninger til tilsynet: 

 Entydig identifikation og beskrivelse af certificeringsordningen, herunder kriterierne for 
certificering.  

 Angivelse af hvilke behandlingsaktiviteter certificeringen omfatter. 

 Angivelse af hvilke krav certificeringen kan blive brugt som et element til at påvise overholdelse af. 

 Angivelse af hvilken type og størrelse virksomhed kriterierne kan anvendes på. 

 Erklæring om, at ejeren af certificeringsordningen er bekendt med, at kriterierne efter godkendelse 
vil blive offentliggjort af Databeskyttelsesrådet. 

 Certificeringen skal indeholde en bestemmelse som erklærer, at certificeringen overholder artikel 
42 stk. 4 i databeskyttelsesforordningen.  

 Beskrivelse af hvordan certificeringen medfører en klar og tydelig fordel for: 

o dataansvarliges/databehandleres påvisning af overholdelse af 
databeskyttelsesforordningen. 

o de registreredes tryghed ved at behandlingen af deres personoplysninger overholder 
databeskyttelsesforordningen. 

Hvis man (f.eks. som dansk virksomhed) godt kunne tænke sig at få godkendt en certificeringsordning, der 

gælder i alle EU-lande, skal certificeringsordningen godkendes af Databeskyttelsesrådet. Datatilsynet står i 

den forbindelse for formidlingen til Databeskyttelsesrådet. Du kan læse mere herom i ovennævnte 

vejledning. 

Hvordan bliver man akkrediteret som en certificeringsorgan? 

https://www.datatilsynet.dk/media/6566/adfaerdskodekser-og-certificeringsordninger.pdf
https://www.datatilsynet.dk/internationalt/databeskyttelsesraadet-edpb/


 

DANAK er den nationale myndighed i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

765/20081, for akkreditering af certificeringsorganer i Danmark. Datatilsynet har i samarbejde med DANAK, 

fastlagt reglerne for akkreditering af certificeringsorganer i Danmark i overensstemmelse med artikel 43, 

stk. 1, litra b, i databeskyttelsesforordningen og forordning (EF) nr. 765/20082. Reglerne er offentliggjort i 

en Akkrediteringsmeddelelse (AMC 31) som kan læses på DANAK’s hjemmeside. Her kan du blandt andet 

læse, om kriterierne for akkreditering. 

Hvor kan du finde en liste over godkendte certificeringsordninger mv.? 

Fra den 25. maj 2018 vil Datatilsynet – på sin hjemmeside – offentliggøre en liste over godkendte 

certificeringsordninger.  

På DANAK’s hjemmeside kan man ligeledes finde en oversigt over akkrediterede certificeringsorganer. 
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