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Hensynene bag Persondataloven

Privatlivshensyn

afvejes over andre, herunder kommercielle interesser

Interesseafvejningsregel PDL § 6, stk. 1, nr. 7 
( ikke følsomme almindelige  oplysninger)  
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Persondatalovens område og definitioner

Lovens anvendelsesområde fsv. privat sektor: 

Personoplysninger

Elektronisk databehandling (hel eller delvis) 
og manuel behandling i registre

Anden systematisk behandling (private eller økonomiske 
forhold)

Visse behandlinger vedrørende virksomheder mv. (bl.a. regler 
om kreditoplysning og advarselsregistre)
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Persondatalovens område og definitioner

Personoplysninger, jf. § 3, nr. 1

Def.: Enhver form for information om en 
identificeret eller identificerbar fysisk person

oplysninger om fysiske personer, - privat-
personer, forbrugere, om at en person er 
kontaktperson i et selskab, offentlige personer, mfl.
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Persondatalovens område og definitioner

Personoplysninger, jf. § 3, nr. 1 (fortsat)

Personoplysninger - også

Bipersoner, optagelser fra overvågningskameraer, afdøde
personer, m.fl.

Offentliggørelse af kattestamtavler på internettet ? 

Personoplysninger er ikke
anonyme oplysninger/ikke genkendelige personbilleder
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Persondatalovens område og definitioner

Undtagelser generelt, jf. § 2

Anden lovgivning

Aktiviteter af privat karakter

Særregler for politi, anklagemyndighed, domstole

Folketinget og dets institutioner

Efterretningstjenesterne
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Persondatalovens område og definitioner

Undtagelser medier, ytringsfrihed, kunstnerisk virksomhed, jf. § 2

EMK art. 10 (informations- og ytringsfrihed)

Behandlinger omfattet af lov om massemediers 
informationsdatabaser
- offentlig tilgængelige informationsdatabaser
- redaktionelle informationsdatabaser

Behandlinger omfattet af medieansvarslovens §
1
- periodisk skift
- lyd - og billedprogrammer - radio - TV
- elektroniske informationssystemer - Ritzau m.fl.

J ournalistisk behandling, kunstnerisk og litterær 
virksomhed
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Behandlingsregler 
oversigt over persondatatyper

Fx: Økonomi, skat, gæld, sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, bolig, bil, eksamen, ansøgning,
CV, ansættelsesdato, stilling, arbejdsområde, arbejdstelefon, portrætfotos, situationsbilleder (harmløse),

Videoklip med personer, stamoplysninger: navn, adresse, fødselsdato samt øvrige nummeroplysningsdata

CPR-NUMMER
Behandling kræver lovhjemmel, samtykke el. at videregivelse er afgørende 

for identifikation og sædvanlig

Racemæssig,
el. etnisk baggr.

politisk, religiøs el. filoso-
fisk overbevisning, fagforening, 
helbredsmæssige og seksuelle 

forhold.

Strafbare forhold, væsentlige sociale problemer, andre 
rent private forhold fx: selvmordsforsøg, registreret partner, 

bortvisnings fra jobbet, personlighedstest

§ 7

§ 8

§ 11

§ 6
Ikke-
følsomme 
data

CPR-nummer

PDL sondrer også mellem generelle
og ikke-generelle kundeoplysninger
i forhold til reglerne om MFL
og mellem personer og forbrugere.

Følsomme data

at man er ryger ?
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Behandlingsregler 
- Oversigt

Behandlingsregler

Grundlæggende principper, jf. § 5

Generelle behandlingsregler, jf. §§ 6-8
Almindelige oplysninger
Følsomme oplysninger
Andre følsomme oplysninger (semi følsomme 
oplysninger)

Særlige behandlinger, bla. § 11
CPR-numre
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Persondatalovens område og definitioner

Behandling , jf. § 3, nr. 2

Def.: Enhver operation eller række af operationer med 
eller uden brug af elektronisk databehandling, som 
oplysninger gøres til genstand for , bla.: 

- indsamling
- registrering
- tekstbehandling
- brug                  
- videregivelse
- offentliggørelse på internettet 

Undtagelsesbestemmelsen for bla. kunstnerisk virksomhed
er netop en følge af det meget brede behandlingsbegreb
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Behandlingsregler 

Betingelser for behandling af almindelige ikke 
følsomme oplysninger, jf. § 6, stk. 1

1. Udtrykkeligt samtykke
2. Nødvendig for aftale (fx e-handelsaftale)
3. Retlig forpligtelse (fx skattekontrolloven)
4. Registreredes vitale interesse
5. Opgave i samfundets interesse
6. Offentlig myndighedsudøvelse
7. Berettiget interesse (interesseafvejningsregel)
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Behandlingsregler 
- interesseafvejningsreglen

§ 6, stk. 1, nr. 7 Konkret interesseafvejning (ikke-følsomme oplysninger)

Offentliggørelse af billeder på internettet ? 

Offentliggørelse af medarbejderinfo på hjemmesiden

Offentliggørelse af postlister med personoplysninger

Videregivelse af generelle kundeoplysninger (NB § 36)

Videregivelse ved misbrug (fx hævekort)

Samkøring og videregivelse af kreditoplysninger



13

Regler for behandling  og Registreredes rettigheder

Grundprincipper, jf. § 5 skal altid iagttages

1. God databehandlingsskik

2. Indsamling til udtrykkeligt angivne og saglige formål (senere 
behandling ikke uforenelig)

3. Relevante og tilstrækkelige (ikke omfatte mere end 
nødvendigt - proportionalitet

4. Fornøden ajourføring og kontrol, urigtige/vildledende 
oplysninger slettes/berigtiges

5. Slette forældede oplysninger

Oplysningspligt (overses ofte) og indsigtsret for den registrerede  
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Praksis om offentliggørelse på Internettet
Interesseafvejning PDL § 6, stk. 1, nr. 7 og § 5

Situationsbilleder (harmløse)

- en aktivitet eller situation er billedets formål
- kan offentliggøres uden samtykke PDL § 6, st., 1, nr. 7
- må ikke være stødende
- personerne må ikke udnyttes fx kommercielt
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Situationsbillede - Portrætbillede
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Praksis om offentliggørelse på internettet
J ohn Bull Pub i Aalborg (2002)

Live video fra pubben på internettet
Kommercielle hensyn bag videooptagelse
Skiltning ved indgang
Kun 3 meter af baren (15 m i alt :)
Billeder gemmes ikke
Kunder kan selv vælge videofrit område
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J ohn Bull Pub i Aalborg

Formål markedsføring - er sagligt
Ikke lagring af billeder
Almindelige oplysninger § 6
Interesseafvejning ikke hjemmel - samtykke kræves
Ikke krav om skriftligt samtykke, men skiltning ikke nok
Forslag om særlig procedure/ medlemskab osv.

DT anbefalede, at optagelser kunne ses på skærm
Situationsbillede - offentliggørelse kræver samtykke
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Galleri - John Bull - Aalborg
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Praksis om offentliggørelse på Internettet
Situationsbilleder interesseafvejning god skik

Billeder af

- ansatte på arbejde
- kunder i forretninger, banker m.fl.
- besøgende på bar, natklub, diskotek

vil som udgangspunkt kræve samtykke

_____________________

Straffelovens § 264a uberettiget fotografering af personer på ikke-
frit tilgængeligt område
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Praksis om offentliggørelse på Internettet
Portræt interesseafvejning - god skik

HR samtykke
pga. de ulemper det kan medføre
interesseafvejning interesse for offentligheden over 
for hensynet til den enkelte

NB Informationskonsumption PDL § 7, stk. 2, nr. 3 -
offentliggørelse af den registrerede selv - gælder alle 
personoplysninger
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Offentliggørelse af oplysninger om 
byrådsmedlemmer på hjemmeside (2001)

Privat hjemmeside med oplysninger, herunder billeder om 
kommunalpolitikere

Oplysningerne om vederlag, rejseaktivitet og udgifter

Oplysninger indhentet via aktindsigt billeder fra kommunens 
hjemmeside (ophavsret ?)

Form ålet m ed hjem m esiden var at give politikerne igen m ed det, 
som de byder deres m edborgere. Oplysninger om vederlag blev 
offentliggjort m hp. at belyse, om belønning sker efter indsats eller 
mangel på samme
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Byrådsmedlemmer billeder og oplysninger
Datatilsynet udtalte: 

Billeder almindelige oplysninger § 6

Politisk tilhørsforhold offentlige kilder § 6

Ikke overtrædelse af Persondatalov

- oplysningerne stammer fra off. tilgængelige kilder
- berettiget interesse - ikke-fortrolige oplysninger
- hensyn til ytringsfrihed (politikere/ offentlige personer må 

tåle mere)
- oplysningspligt
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Udsendelse om Vollsmose-området
Klage som følge af afslag på programtilladelse (2002) 

overvågningskameraer i indkøbscentre bruges til at etablere
kabelforbindelse til beboelsesområder og transmission af billeder 
+ vise billeder på storskærme i centret

kameraerne var markeret tydeligt

mulighed for at færdes uden for kamerazoner

borgerne var inddraget i produktionen og konkret TV-projekt
også socialt sigte

Datatilsyn Kunstnerisk/ journalistisk virksomhed § 2, stk.10 
samt ytringsfrihed
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Bastard Film A/ S (BF) J ournalistisk 
virksomhed ? (2008)

Klage til DT fra ansatte (FOA) over BF s behandling af 
personoplysninger ifm. produktion af tv-udsendelse om 
forholdene på et bocenter

Pressenævnet udtalte kritik af optagelse med skjult kamera

Pressenævnet har ikke hjemmel til at indhente og kan derfor ikke 
udlevere ikke råbånd, journalistiske, notater mv.

"Psykisk syge bliver fyldt med stærk
medicin".
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Bastard Film A/ S (BF) 

BF ville ikke oplyse om der opbevares flere optagelser

BF Klage til DT forsøg på at på kildemateriale

BF henviste til 
1) EMK, artikel 10 , regler om kildebeskyttelse og editions regler
2) PDL § 2, stk. 6 - massemediers informationsdatabaser
3) PDL § 2, stk. 10 anvendelse udelukkende i journalistisk 

øjemed

FOA henviste til , at behandlingen af optagelserne faldt ind under 
PDL indsigtsret og sanktioner for ikke imødekommelse

Datatilsynet Behandling omfattet af § 2, stk. 10 Journalistisk 
virksomhed
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Praksis - kunstnerisk øjemed
Copenhagen Bombay - Doxwise (2009)

Klage over filmklip på www.myspace.com
- online dokumentarfilm - klager genkendelig  [videoklip] 

Spørgsmål PDL § 2, stk. 10/EMK art. 10 (§ 6, stk. 1, nr. 7)

Copenhagen Bombay afviste at slette klippet - Personlighedsretten 
2007 : den enkeltes personlighedsretlige beskyttelse må vige i 
videre omfang end ellers, når denne skal vejes op imod 
kunstneriske interesser

Klager anførte, at han ikke havde givet samtykke, ikke modtaget 
oplysning om optagelser - homoseksuelt miljø som klager ikke vil 
identificeres med

http://www.myspace.com
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Praksis - kunstnerisk øjemed

Datatilsynet har i sin praksis ikke anset det for stridende imod 
informations- og ytringsfriheden i et vist omfang at lade offent-
liggørelse af ytringer på internettet være omfattet af person-
dataloven, dog forudsat at den ikke herved lægges unødige 
hindringer i vejen for udøvelse af informations- og ytrings-
friheden

Udelukkende kunstnerisk virksomhed - ikke subjektivt 
begreb ingen formelle objektive karakteristika - bevisbyrde

Ingen alternativ regulering (dog straffelovens kap. 27)
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Praksis - kunstnerisk øjemed
Datatilsynet fandt at § 2, stk. 10, fandt anvendelse

Afgrænset projekt støttet af Det Danske Filminstitut 
under forsøgspulje til støtte for dokumentar-film-
projekter, der anvender internettet på innovativ 
måde

Filmklippet kan næppe siges i sig selv at tjene noget 
samfundsmæssigt eller politisk beskyttelsesværdigt 
formål - derfor nok ikke EMK art. 10
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DJ ØF s forlag (2004)
PDL s anvendelse på faglitteratur

DJ ØF udgivelse af fagbøger og tidsskrifter indeholdende 
personoplysninger 

der anvendes IT, tekstbehandling

Forarbejder (lovforslag) til PDL bruger udtrykket skønlitterær 
virksomhed

Registerudvalget bruger litterær virksomhed i betænkning

Datatilsyn PDL § 2, stk. 10 , 2. pkt., finder også anvendelse på 
faglitteratur
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Privat brug - Persondatalovens § 2, stk. 3

PDL § 2, stk. 3 - fysiske personer - rent privat brug

Ingen dansk praksis

Implementerer direktivets artikel 3, stk. 2, nr. 2 - nyskabelse 
korrespondance og føring af adressefortegnelse

- snævert begreb - personlige og familierelaterede aktiviteter af 
sædvanlig og legitim karakter

Politisk - velgørende formål ? 
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Privat brug - Persondatalovens § 2, stk. 3

Afgørelse fra EF-domstolen L-101/ 01 (Lindqvist)

- frivillig arbejde som sognerådsmedlem
- personoplysninger om andre sognerådsmedlemmer til brug 

for konfirmander

Ikke privat brug
- antal af modtagere selvstændigt kriterium (ikke erhvervs-

kriterium eller offentlighedskriterium)

- bemærkningerne til PDL § 2, stk. 3, kan ikke opretholdes
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Facebook sociale netværk

sletning af profiler

profiler oprettet af afdøde

tredjeparts applikationer

jurisdiktion

Facebook tilkendegiver at ville respektere dansk ret

Brugerne bliver dataansvarlige når de lægger billeder af andre 
personer ud
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Persondataloven - sikkerhed og ansvar

PDL sikkerheds- og ansvarsbestemmelser gælder for 
undtagelsestilfældene i PDL § 2, stk. 7-10. DT har ingen  
kompetence
Stk. 7: Informationsdatabaser (Medieansvarsloven § 1, nr. 1 og 2)

Stk. 8: Informationsdatabaser (Medieansvarslovens § 1, nr. 3)

Stk. 9: Manuelle udklip fra off. skrifter - journalistiske øjemed

Stk. 10: J ournalistisk, kunstnerisk eller litterært øjemed
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Persondataloven - sikkerhed

PDL § 41 - behandlingssikkerhed (bkg. nr. 528 af 15. 
juni 2000 for den offentlige forvaltning - analog 
anvendelse)

Instruks

Fornødne tekniske og organisatoriske foranstalt-
ninger skal træffes for at undgå at oplysninger 

hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes 
eller forringes, kommer til uvedkommendes 
kendskab, misbruges eller behandles i strid med 
loven
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Persondataloven - sikkerhed

IT-afdelingen/Den IT-ansvarlige
Har virksomhedens IT-sikkerhedspolitik taget 
højde for persondatalovens krav om

Fornødne tekniske og organisatoriske foranstalt-
ninger for at hindre:

Ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse?
At vedkommende får kendskab til oplysningerne? 

Misbrug og behandling i strid med loven?
Særlige regler for hjemmearbejdspladser? 
Trådløse netværk
Kryptering ved overførsel af følsomme oplysninger fra
hjemmesider
Skriftlighed ved aftaler med databehandlere? 
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Persondataloven - sikkerhed

Sikkerhedsbekendtgørelsen

Antivirus, firewall, password (udskiftning, private shares , 
regler for afviste adgangsbesøg/ opfølgning

Logning, løbende opdatering og sletning, bet. for overvågning
Funktionsadskillelse, autorisationsregler
Tilintetgørelse
Kryptering . Hjemme -PC (VPN, antivirus firewall)
Fysisk beskyttelse, adgangskontrol
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Persondataloven - sikkerhed

PDL § 42 - Anvendelse af databehandlere

- Outsourcing/ administration
- § 41 gælder for databehandlere
- Skriftlig aftale
- Den dataansvarlige har ansvaret
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Persondataloven - sikkerhed

PDL § 42 - Anvendelse af databehandlere

- Outsourcing/ administration

- § 41 gælder for databehandlere

- Skriftlig aftale

- Den dataansvarlige har ansvaret
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Persondataloven - erstatning

PDL § 69 - præsumptionsansvar - direktiv art. 23

Den dataansvarlige skal erstatte skade, der er forvoldt 
ved behandling i strid med PDL, med mindre det godt-
gøres, at skaden ikke kunne være afværget ved den agt-
pågivenhed og omhu der må kræves ifm behandling af 
personoplysninger

Politianmeldelse sagsanlæg ved domstole
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Persondataloven 
- sammenspil - tv-overvågningsloven

Tv-overvågningsloven regulerer, hvornår der må 
foretages tv-overvågning

Definition vedvarende eller regelmæssigt gentagen 
personovervågning ved hjælp af fjernbetjent eller 
lignende apparat. , jf. tv-overvågningsloven § 1, stk. 2.

HO: Private må ikke foretage overvågning af gade, vej, 
plads e.l., som benyttes til alm. færdsel
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Persondataloven 
- sammenspil med tv-overvågningsloven

Personoplysninger, der optages i forbindelse med tv-overvågning i kriminalitets-
forebyggende øjemed, må kun videregives, hvis den registrerede har givet sit 
udtrykkelige samtykke, videregivelsen følger af lov, eller videregivelsen sker i til 
politiet i kriminalitetsopklarende øjemed, jf. persondataloven § 26 a, stk. 1

Optagelser med personoplysninger optaget i kriminalitetsforebyggende øjemed skal 
slettes senest 30 dage efter optagelsen, medmindre opbevaring af optagelsen 
udover 30-dages fristen er nødvendig for den dataansvarliges behandling af en 
konkret tvist - forudsætter underretning til den registrerede samt udlevering af 
kopi af optagelsen, jf. persondataloven § 26 a, stk. 2 og 3

Optagelser med personoplysninger optaget i andet en kriminalitetsforebyggende 
øjemed skal slettes eller anonymiseres, når det ikke længere er nødvendigt for den 
dataansvarlige, at være i besiddelse af oplysningerne i en form, der gør det muligt 
at identificere den enkelte person, jf. persondataloven § 5, stk. 5
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Persondataloven 
- sammenspil - tv-overvågningsloven

Privates offentliggørelse og tv-overvågning på internettet -
indbrud

Tv-overvågning af kollegiekøkken mhp at forebygge 
køleskabstyveri

Nordjyllands Politi s tv-overvågning af J omfru Ane Gade
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Spørgsmål ?

Janne Glæsel
Partner (H)

jgl@gorrissenfederspiel.com

Gorrissen Federspiel
www.gorrissenfederspiel.com
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