
Bilag 1 
 
 

Spørgeskema om procedurer for de registreredes rettigheder 

Hvis der er uklarheder i spørgeskemaet, kan spørgsmålene uddybes eller besvares under tilsynsbesøget. 
Datatilsynet opfordrer til, at spørgsmålene i videst muligt omfang besvares i skemaet. 

Spørgeskema udfyldt af 

Navn  
 

Telefonnummer  

Sted  
 

Dato  
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Oplysningspligten 

§ Spørgsmål Besvarelse 

§ 
13

, s
tk

. 1
 

Hvordan opfylder XXX forpligtelsen i 
retshåndhævelseslovens § 13, stk. 1? 
 
Vedlæg venligst et anonymiseret eksempel på 
en meddelelse efter § 13, stk. 1, som er blevet 
stillet til rådighed for den registrerede inden 
for det seneste år (dato bedes fremgå).  
 
 
 

 

§ 
13

, s
tk

. 2
 

Hvordan opfylder XXX forpligtelsen i 
retshåndhævelseslovens § 13, stk. 2? 
 
Vedlæg venligst tre anonymiserede eksempler 
på en meddelelse efter § 13, stk. 2, som er 
blevet givet til den registrerede inden for det 
seneste år (dato bedes fremgå). 

 

§ 
14

 

Er § 14, stk. 1, blevet anvendt til at udsætte, 
begrænse eller undlade meddelelse efter § 13, 
stk. 2? 
 
(sæt kryds) 

Udsætte:  Ja   Nej 

Begrænse:  Ja   Nej 

Undlade:  Ja   Nej 

Hvis ”ja” til mindst en af ovenstående: 
Angiv venligst et skøn for den procentvise 
andel af behandlinger, hvor § 14, stk. 1, 
anvendes 

 
_________ % 

Hvis ”ja” til mindst en af ovenstående: 
Hvilke begrundelser er blevet anvendt, og 
med hvilken procentvis fordeling? 
 

Undgå hindringer for officielle 
eller retlige undersøgelser, 
efterforskninger eller 
procedurer 

 Ja   Nej 

 

Ca. andel ____% 
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(sæt kryds) Undgå at skade forebyggelsen, 
afsløringen, efterforskning 
eller retsforfølgningen af 
strafbare handlinger eller 
fuldbyrdelsen af strafferetlige 
sanktioner 

 Ja   Nej  

 

Ca. andel ____% 

Beskytte den offentlige 
sikkerhed 

 Ja   Nej  

 

Ca. andel ____% 

Beskytte statens sikkerhed  Ja   Nej  
 
Ca. andel ____% 

Beskytte den registreredes 
eller andres rettigheder 

 Ja   Nej 
 
Ca. andel ____% 

Indsigtsretten 

§ Spørgsmål Besvarelse 

§ 
15

 

Beskriv de procedurer der anvendes ved 
begæring om indsigt efter 
retshåndhævelseslovens § 15. 
 
Vedlæg venligst to anonymiserede eksempler 
på en meddelelse efter § 15, stk. 2, som er 
blevet givet til den registrerede inden for det 
seneste år (dato bedes fremgå). 
  
XXX skal ikke vedhæfte kopi af dokumenter 
eller lignende sendt til anmoder (f.eks. akter i 
den pågældende sag, mv.) 

 

§ 
16

, s
tk

. 1
 Er retshåndhævelseslovens § 16, stk. 1, blevet 

anvendt til at udsætte, begrænse eller nægte 
indsigt efter § 15? 
 
(sæt kryds) 

Udsætte:  Ja   Nej 

Begrænse:  Ja   Nej 

Nægte:  Ja   Nej 
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§ 
16

, s
tk

. 2
 Hvis ”ja” til mindst en af ovenstående: 

 
Vedlæg venligst to anonymiserede eksempler 
på en afgørelse efter § 16, stk. 2 (dato bedes 
fremgå). 

 

§ 
16

, s
tk

. 3
 

Er retshåndhævelseslovens § 16, stk. 3, blevet 
anvendt til at meddele, at det ikke kan 
oplyses, om der behandles oplysninger om 
den pågældende? 
 
(sæt kryds) 

 Ja   Nej 

Hvis ”ja” til ovenstående: 
 
Vedlæg venligst to anonymiserede eksempler 
på meddelelse efter § 16, stk. 3 (dato bedes 
fremgå). 

 

Retten til berigtigelse, sletning og begrænsning af behandling 

§ Spørgsmål Besvarelse 

§ 
17

 

Beskriv procedurer for håndtering af 
anmodninger fra registrerede om berigtigelse 
og sletning af oplysninger jf. 
retshåndhævelseslovens § 17, stk. 1, 2 og 6. 

 
 

§ 
17

, s
tk

. 3
 

Er retshåndhævelseslovens § 17, stk. 3, blevet 
anvendt til i stedet for sletning at begrænse 
behandlingen af oplysninger, i tilfælde af: 
 
(sæt kryds) 

1. Stridighed om rigtigheden af 
personoplysninger, eller at 
rigtigheden eller urigtigheden 
ikke kan konstateres? 
 

 Ja   Nej 

2. At personoplysningerne skal 
bevares som bevismiddel? 

 Ja   Nej 
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§ 
17

, s
tk

. 5
 

Har XXX meddelt afslag på anmodning om 
berigtigelse, sletning eller begrænsning af 
behandling? 
 
(sæt kryds) 
 
Hvis ja: 
 
Vedlæg venligst to anonymiserede eksempler 
på en meddelelse efter § 17, stk. 5 (dato bedes 
fremgå). 

 
 Ja   Nej 

Generelle bestemmelser 

§ Spørgsmål Besvarelse 

§ 
18

 Giv et estimat på det gennemsnitlige antal 
uger for behandling af anmodninger efter 
retshåndhævelseslovens §§ 15 og 17. 
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