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Forord 
    
 
 
 
Emnet for denne bog er en klassiker i databeskyttelsesretten. Spørgsmålet 
om, hvorvidt og under hvilke betingelser personoplysninger kan overføres til 
andre lande, har givet anledning til mange hovedbrud. En del retlige løs-
ningsmuligheder foreligger i dag med udgangspunkt i den EU-retlige regule-
ring, men en globalt dækkende løsning savnes fortsat. 
 Spørgsmålet om, hvorledes dataoverførsler reguleres og bør reguleres, er 
udfordrende såvel praktisk som teoretisk. Det er en spændende problemstil-
ling, fordi den omfatter mange forskellige aspekter og fører så vidt omkring. 
Ydermere gør den det nødvendigt endnu engang at overveje den rationalitet 
og de værdier, der ligger bag databeskyttelsesretten. 
 Dette er baggrunden for, at jeg har skrevet denne bog med det håb, at den 
vil interessere både de virksomheder, der har et behov for at eksportere eller 
importere persondata, og dem, der i almindelighed er tiltrukket af databeskyt-
telsesrettens emneverden. 
 Dataoverførselsproblemet er aktuelt i både den offentlige og private sek-
tor. Denne bog vedrører som udgangspunkt kun sidstnævnte. Selvom der er 
en række fælles træk, er der ligeledes mange forskelle, hvorfor en mest sam-
menhængende fremstilling bedst opnås ved at koncentrere sig om en af sekto-
rerne. Den private er valgt, fordi den må betragtes som den mest juridisk 
udfordrende i denne sammenhæng. 
 Bogen er skrevet i perioden juli-december 2005, med inddragelse af lidt 
nyt fra januar 2006 i kapitel 6, afsnit 15.  
 Jeg takker Datatilsynets sekretariat ved direktør Janni Christoffersen og 
kontorchef Lena Andersen for adgang til materiale vedrørende tilsynets prak-
sis. 
 Stud.jur. Nadia Saeed har udarbejdet stikordsregistret.  
 De synspunkter vedrørende gældende ret og om mulige retspolitiske for-
andringer, der fremgår af bogen, står alene for min regning. 

Frederiksberg januar 2006. 
Peter Blume  
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