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Klage over manglende sletning og behandling af oplysninger
1. Anmodning om udtalelse

20. juli 2020
J.nr. 2020-31-3501
Dok.nr. 236842
Sagsbehandler
Rasmus Arslev

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Vibeke Kjær Nielsen har den 17. juni 2020 henvendt sig til Datatilsynet. Vibeke Kjær Nielsen
repræsenterer Lise Busk-Jensen. De omtales i det følgende under betegnelsen ”klager”.

T 3319 3200

Datatilsynet har forstået klagers henvendelse som en klage over, at du har afslået at slette deres personoplysninger og at du har offentliggjort deres personoplysninger. Kopi af de relevante
dele af henvendelsen vedlægges som bilag.

CVR 11883729

Datatilsynet anmoder i den anledning dig om en udtalelse til brug for sagens behandling. Det
bedes herunder oplyst:






om du i lyset af klagen agter at imødekomme anmodningen om sletning af oplysningerne, og i benægtende fald,
hvad din begrundelse er for at afvise at slette oplysningerne, samt
om behandlingen af oplysningerne efter din opfattelse er i overensstemmelse med
kravet om ”opbevaringsbegrænsning” i databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk.
1, litra e.
Til hvilke(t) formål og med hvilken hjemmel i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven du har offentliggjort de omhandlede oplysninger.

Datatilsynet anmoder om svar inden 4 uger fra dags dato.
Det bemærkes, at Datatilsynet på nuværende tidspunkt ikke kan udelukke, at oplysningerne
vil kunne få betydning for bedømmelsen af en mulig overtrædelse af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, der kan medføre straf. Datatilsynet skal derfor gøre opmærksom på, at du ikke er forpligtet til at afgive oplysninger i sagen, idet der i givet fald kan
være risiko for, at der afgives oplysninger om et strafbart forhold. Der henvises i den forbindelse til retssikkerhedslovens1 § 10, der er vedlagt som bilag.
Hvis du vælger at besvare Datatilsynets spørgsmål, vil tilsynet betragte dette som et samtykke
til at afgive oplysninger til brug for nærværende sag. De oplysninger, som du fremkommer

Lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter med senere
ændringer.
1
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med, vil derfor kunne indgå i Datatilsynets vurdering af sagen og en eventuel efterfølgende
straffesag.

2. Relevante retsregler
Datatilsynet kan til orientering om databeskyttelsesforordningen oplyse, at forordningen ifølge
dennes artikel 2, stk. 1, finder anvendelse på behandling af personoplysninger, der helt eller
delvis foretages ved hjælp af automatisk databehandling, og på anden ikke-automatisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.
2.1. Sletning
Ifølge forordningens artikel 17, stk. 1, har den registrerede ret til at få personoplysninger om
sig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt
til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:
a)
b)

c)

d)
e)
f)

Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de
blev indsamlet eller på anden vis behandlet.
Den registrerede trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, jf. artikel
6, stk. 1, litra a, eller artikel 9, stk. 2, litra a, tilbage, og der er ikke et andet retsgrundlag
for behandlingen.
Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, og
der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 2.
Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse, som den dataansvarlige er underlagt.
Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1.

Hvis den dataansvarlige har offentliggjort de personoplysninger, der skal slettes i medfør af
stk. 1, følger det af forordningens artikel 17, stk. 2, at den dataansvarlige – under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen – skal
træffe rimelige foranstaltninger for at underrette de dataansvarlige, som fortsat behandler personoplysningerne, om, at den registrerede har anmodet disse dataansvarlige om at slette alle
link til eller kopier eller gengivelser af de pågældende personoplysninger.
I forordningens artikel 17, stk. 3, er der fastsat en række undtagelser til den registreredes ret
til sletning.
Det fremgår endvidere af forordningens artikel 19, at den dataansvarlige skal underrette hver
modtager, som personoplysningerne er videregivet til, om bl.a. enhver sletning af personoplysninger, der er udført i henhold til artikel 17, stk. 1, medmindre dette viser sig umuligt eller er
uforholdsmæssigt vanskeligt. Den dataansvarlige skal oplyse den registrerede om disse modtagere, hvis den registrerede anmoder herom.
Af databeskyttelsesforordningens artikel 12, stk. 3, fremgår det, at den dataansvarlige uden
unødig forsinkelse og i alle tilfælde senest en måned efter modtagelsen af anmodningen skal
oplyse den registrerede om foranstaltninger, der træffes på baggrund af en anmodning i henhold til bl.a. artikel 17.
Denne periode kan forlænges med to måneder, hvis det er nødvendigt, under hensyntagen til
anmodningens kompleksitet og antal. Den dataansvarlige underretter den registrerede om en-
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hver sådan forlængelse senest en måned efter modtagelsen af anmodningen sammen med
begrundelsen for forsinkelsen.
Der gælder således en absolut frist for besvarelse af anmodninger fra en registreret på tre måneder. Langt de fleste anmodninger må dog antages ikke at være komplicerede, hvorfor de
skal besvares senest en måned efter modtagelsen.
I de tilfælde, hvor en anmodning fra en registreret afvises, skal afslaget begrundes, og der skal
gives vejledning om, at den pågældende kan klage til Datatilsynet eller indbringe sagen for
domstolene.
Behandling af personoplysninger skal i øvrigt altid ske i overensstemmelse med de grundlæggende principper i databeskyttelsesforordningens artikel 5.
Det betyder bl.a., at oplysninger skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at
identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil
de pågældende personoplysninger behandles (»opbevaringsbegrænsning«), jf. forordningens
artikel 5, stk. 1, litra e.
2.2. Behandling af personoplysninger
Behandling af almindelige, ikke-følsomme oplysninger må finde sted, hvis én af følgende betingelser i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a-f, er opfyldt:
a)
b)

c)
d)
e)

f)

Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et
eller flere specifikke formål.
Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede
er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
Behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser.
Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse
eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har
fået pålagt.
Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge
en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende
rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går
forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.

Private må, jf. lovens § 8, stk. 3, behandle oplysninger om strafbare forhold, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil. Herudover kan behandling ske, hvis det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse og denne interesse klart overstiger hensynet
til den registrerede.
Efter lovens § 8, stk. 4, må de oplysninger, der er nævnt i stk. 3, ikke videregives uden den
registreredes udtrykkelige samtykke. Videregivelse kan dog ske uden samtykke, når det sker
til varetagelse af offentlige eller private interesser, herunder hensynet til den pågældende selv,
der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse.
Ifølge bestemmelsens stk. 5, kan behandling af oplysninger i de tilfælde, der er reguleret i stk.
1-4, i øvrigt finde sted, hvis betingelserne i § 7 er opfyldt.
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Efter databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 1, har den registrerede til enhver tid ret til
– af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation – at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af sine personoplysninger. Retten til at gøre indsigelse gælder dog kun,
når behandlingen af oplysninger sker på baggrund af forordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller f.
Hvis behandlingen finder sted i medfør af forordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller f, betyder
en indsigelse fra den registrerede, at den dataansvarlige skal foretage en fornyet vurdering af
behandlingens nødvendighed og eventuelt stoppe behandlingen i forlængelse heraf.
Hvis den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for,
at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, kan behandlingen fortsat finde
sted.
Behandling af personoplysninger skal i øvrigt altid ske i overensstemmelse med de grundlæggende principper i databeskyttelsesforordningens artikel 5.
Det betyder bl.a., at oplysninger skal:
a)

behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede
(»lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed«)
b) indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på
en måde, der er uforenelig med disse formål (»formålsbegrænsning«)
c) være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de
formål, hvortil de behandles (»dataminimering«)
d) være korrekte og om nødvendigt ajourførte; der skal tages ethvert rimeligt skridt for
at sikre, at personoplysninger, der er urigtige i forhold til de formål, hvortil de behandles, straks slettes eller berigtiges (»rigtighed«)
e) opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et
længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles (»opbevaringsbegrænsning«)
behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for de pågældende personoplysninger, herunder beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse, under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske
foranstaltninger (»integritet og fortrolighed«).
Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Datatilsynet
på telefon 33 19 32 00.
Kopi af dette brev er dags dato sendt til Vibeke Kjær Nielsen til orientering.
Med venlig hilsen
Rasmus Arslev
Bilag:

Lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af
tvangsindgreb og oplysningspligter (uddrag).
Kopi af de relevante dele af Vibeke Kjær Nielsens klage af 17. juni 2020.
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Bilag
Lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af
tvangsindgreb og oplysningspligter (uddrag).
§ 9. Hvis en enkeltperson eller juridisk person med rimelig grund mistænkes for at have begået
en strafbar lovovertrædelse, kan tvangsindgreb over for den mistænkte med henblik på at tilvejebringe oplysninger om det eller de forhold, som mistanken omfatter, alene gennemføres efter
reglerne i retsplejeloven om strafferetsplejen.
Stk. 2. Reglen i stk.1 gælder ikke, hvis tvangsindgrebet gennemføres med henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for behandlingen af andre spørgsmål end fastsættelse af straf.
Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, hvis der i sagen rettes et tvangsindgreb mod andre end den mistænkte.
Stk. 4. Den mistænkte kan meddele samtykke til fravigelse af stk. 1 og 3. Samtykke skal være
skriftligt og skal meddeles på et frivilligt, specifikt og informeret grundlag. Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Meddeler den mistænkte samtykke til fravigelse af stk. 1 og 3, finder reglerne i §§ 2-8 tilsvarende anvendelse ved de i § 1, stk. 1, nævnte tvangsindgreb.
§ 10. Hvis der er konkret mistanke om, at en enkeltperson eller juridisk person har begået en
lovovertrædelse, der kan medføre straf, gælder bestemmelser i lovgivningen m.v. om pligt til at
meddele oplysninger til myndigheden ikke i forhold til den mistænkte, medmindre det kan udelukkes, at de oplysninger, som søges tilvejebragt, kan have betydning for bedømmelsen af den
formodede lovovertrædelse.
Stk. 2. I forhold til andre end den mistænkte gælder bestemmelser i lovgivningen m.v. om pligt
til at meddele oplysninger, i det omfang oplysningerne søges tilvejebragt til brug for behandlingen af andre spørgsmål end fastsættelse af straf.
Stk. 3. En myndighed skal vejlede den mistænkte om, at vedkommende ikke har pligt til at meddele oplysninger, som kan have betydning for bedømmelsen af den formodede lovovertrædelse.
Hvis den mistænkte meddeler samtykke til at afgive oplysninger, finder reglerne i § 9, stk. 4, 2.
og 3. pkt., tilsvarende anvendelse.
Stk. 4. Den mistænkte kan meddele samtykke til anvendelse af en oplysningspligt over for andre med henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for en straffesag mod den mistænkte.
Reglerne i § 9, stk. 4, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.
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