
I 2016 blev EU’s efterhånden så berømte databeskyttelsesforordning 
vedtaget. I 2018 fik forordningen virkning i dansk ret, og den regulerer 
i dag store dele af det digitale samfunds databehandling, suppleret af 
databeskyttelsesloven. 

Forordningens vagt og upræcist formulerede regler er i dag præciseret
i en række retningslinjer, vejledninger, udtalelser og afgørelser fra Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd og Datatilsynet, ligesom en række domme 
er afsagt siden 2018. Grundlæggende databeskyttelsesret gennemgår de 
væsentligste dele af den almindelige databeskyttelsesret under ind-
dragelse af dette nyere materiale.

Gennemgangen er struktureret efter en række temaer:
– Databeskyttelsesrettens nyere historik, formål og sigte
– Databeskyttelsesrettens retskilder
– Databeskyttelsesforordningens og –lovens anvendelsesområder
– Databeskyttelsesrettens reguleringsmodel og aktører
– De grundlæggende behandlingsprincipper
– Kravene om behandlingsgrundlag og hjemmel
– De registreredes rettigheder
– De databeskyttelsesretlige ansvarlighedsregler
– Reglerne om overførsler til tredjelande og internationale 
 organisationer
– Tilsyn, håndhævelse og sanktioner.

Bogen er blevet til på baggrund af et ønske om en opdatering af lærebogs-
materialet i databeskyttelsesret på Det Juridiske Fakultet, Københavns 
Universitet. Den er skrevet af lektor, ph.d. Hanne Marie Motzfeldt, der
har undervist i faget siden 2019. 
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Forord 

Forord 
Forord 
 
Denne bog er skrevet for at efterkomme behovet for en ny lærebog i faget da-
tabeskyttelsesret (tidligere persondataret) på Det Juridiske Fakultet, Køben-
havns Universitet. Sigtet er, at bogen skal give en overordnet og generel in-
troduktion til de grundlæggende elementer i den almindelige databeskyttel-
sesret, dvs. reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. 
En række specielle temaer, der indgår som et led i de studerendes selvstændi-
ge arbejde i undervisningsforløbet, er ikke medtaget i bogen. Det drejer sig 
f.eks. om behandling af personoplysninger i retshåndhævelses- og markedsfø-
ringsøjemed, i ansættelsesforhold og reglerne i tv-overvågningsloven. 
 I bogen er omvendt indeholdt afsnit, som for en umiddelbar betragtning 
kan forekomme at være unødvendige. Tak sendes her – og i mange andre 
sammenhænge – til de mange studerende på både jurauddannelsen og 
cand.soc.-uddannelsen, der ikke kun har udbedt sig et alignet lærebogsmate-
riale, men også har givet mig hundredvis af små, farvede post-its med beske-
der om, hvad I fandt henholdsvis svært og let at tilgå. Jeres ærlighed om, 
hvad der var svært tilgængeligt stof – og hvad der ikke var – vil forhåbentlig 
føre til, at bogen imødekommer det faktiske læringsbehov, når jeres medstu-
derende skal stifte bekendtskab med databeskyttelsesretten. 
 Tak sendes til stud.jur. Monica Sarah Brink og Mie Rune Frostholm, Cen-
ter for Velfærd og Marked (WELMA), Juridisk Fakultet, Københavns Uni-
versitet, for udarbejdelse af registre. Tak sendes også til Ida Marie Harboe 
Lippert, der har tegnet billedet til forsiden af denne bog. Jeg kan ikke forestil-
le mig en mere passende symbolik end dine databaserede konturer af to gen-
nemsigtige, digitale dobbeltgængere, der vandrer hvileløst rundt i et datacen-
ters servergange. 

Holbæk 2022 
Hanne Marie Motzfeldt 
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KAPITEL 1 

Databeskyttelsesretten 

Kapitel 1. Databeskyttelsesretten 

1. Indledning 
1. Indledning 
Til trods for, at databeskyttelsesretten er at betragte som en snæver retsdisci-
plin, er reglerne ikke nødvendigvis lette at overskue, når man præsenteres for 
dem første gang. Selv når man begrænser sig til databeskyttelsesforordningen 
og databeskyttelsesloven, kan regelsættet fremstå som en smule overvælden-
de, idet alene databeskyttelsesforordningen består af 99 artikler og 173 præ-
ambelbetragtninger.1 Samtidig er mange af de centrale bestemmelser præget 
af vage og uklare formuleringer, hvorfor man er afhængig af en række for-
skellige kilder og andet retligt relevant materiale for at udlede reglernes mere 
præcise meningsindhold. 
 I det følgende er det valgt som det første at introducere databeskyttelses-
retten som disciplin, dennes historik og sigte. Derefter snævres der ind, idet 
de efterfølgende kapitler kun beskæftiger sig med de regler i databeskyttel-
sesforordningen og databeskyttelsesloven, der er centrale for at tilegne sig et 
overblik over og en grundlæggende indsigt i og forståelse af reguleringen. 

 
1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af den 27. april 2016 om 

beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (ge-
nerel forordning om databeskyttelse), som berigtiget 4. maj 2016 ved Berigtigelse til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af den 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (ge-
nerel forordning om databeskyttelse). Det bemærkes, at en række andre sprogversio-
ner end den danske er blevet berigtiget den 12. oktober 2020 (kroatisk, tjekkisk, hol-
landsk, finsk, græsk, ungarsk, irsk, italiensk, litauisk, polsk, portugisisk, slovakisk, 
spansk og svensk). Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til for-
ordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personop-
lysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Kapitel 1. Databeskyttelsesretten 

 14

Udtrykkene databeskyttelsesret og databeskyttelsesretten anvendes i det følgende som be-
tegnelser, der dækker over de almindelige regler i databeskyttelsesforordningen og databe-
skyttelsesloven. Hermed er på ingen måde tilsigtet en tilskæring af databeskyttelsesretten 
som disciplin, men alene at undgå en unødigt kompleks sprogbrug. 

Herefter behandles i kapitel 2 det databeskyttelsesretlige retskildebillede og 
en række temaer relateret til fortolkning og udfyldning af databeskyttelses-
forordningen og databeskyttelsesloven. I de efterfølgende kapitler gennemgås 
de centrale regler i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. 
Denne gennemgang er struktureret således, at forordningens og lovens an-
vendelsesområder gennemgås i kapitel 3, mens kapitel 4 handler om databe-
skyttelsesrettens aktører. De databeskyttelsesretlige behandlingsprincipper 
behandles i kapitel 5 og kravet om behandlingsgrundlag og hjemmel til be-
handling af følsomme personoplysninger i kapitel 6. Herefter ses på de regi-
streredes rettigheder i kapitel 7, inden databeskyttelsesforordningens ansvar-
lighedsprincip og en række compliance-orienterede regler præsenteres i kapi-
tel 8. Kapitel 9 drejer sig om internationale dataoverførsler, og kapitel 10 fo-
kuserer på udvalgte temaer relateret til håndhævelse, herunder reglerne om 
tilsynsorganisationer og sanktioner. 

2. Databeskyttelsesretten som disciplin 
2. Databeskyttelsesretten som disciplin 
Der er en vis tradition for, at danske databeskyttelsesretlige fremstillinger 
indleder med at nævne en amerikansk artikel af Warren & Brandeis, »The 
Right to Privacy«, som blev trykt i Harvard Law Review i 1890. Artiklen ses 
som et startskud for udviklingen af databeskyttelsesretten.2 Denne berømte 
artikel argumenterede for, at der kunne udledes en grundlæggende ‘right to be 
let alone’ af common law-regler. Den fik da også betydelig indflydelse på den 
tidlige udvikling af privatlivsbeskyttelse i en retlig og retsvidenskabelig kon-
tekst. Den udvikling, der er pågået de efterfølgende 132 år, har ført til, at der i 
dag findes privatlivsbeskyttende regler i flere forskellige love og retsakter 
samt ulovbestemte retsgrundsætninger. Det er imidlertid langt fra alle disse 
regler, der karakteriseres som databeskyttelsesretlige. 

 
2. F.eks. Databeskyttelsesret af Peter Blume, 5 udg., 2018, Djøf Forlag, s. 31 ff., Data-

beskyttelsesret af Henrik Udsen i Lærebog i informationsret, red. Henrik Udsen, 
2. udg., 2020, Djøf Forlag, s. 329, og IT-ret af Henrik Udsen, 5. udg., 2021, Ex Tuto, 
s. 259. 
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En række regler, der typisk henregnes til andre retsdicipliner end databeskyttelsesretten, 
tilgodeser beskyttelsen af menneskers privatliv og individets mulighed for en vis kontrol 
med oplysninger om vedkommende selv. Vigtige regler findes f.eks. i straffelovens be-
stemmelser i kapitel 27 om freds- og ærekrænkelser. Eksempler er § 264 om indtrængen på 
privat område, i gemmer mv., § 264 a om uberettiget fotografering af andre, § 264 b om 
overvågning af andre ved hjælp af f.eks. GPS og § 264 c om brug af personoplysninger fra 
sådan indtrængen, fotografering eller overvågning. Også straffelovens § 264 d om uberet-
tiget videregivelse og deling af billeder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentlighe-
den, har stigende betydning i nutidens digitale samfund.3 Nævnes kan også de egentlige 
ærekrænkelser i straffelovens § 267. Tæt forbundet hermed er der elementer i den medie-
retlige regulering, der beskytter menneskers privatliv, ligesom de primært domstolsskabte 
retsgrundsætninger, der beskytter retten til eget billede, kan indgå i samspil med de databe-
skyttelsesretlige regler. Også forvaltningsretten indeholder såvel lovregler som ulovbe-
stemte principper af relevans for privatlivsbeskyttelse. Det er f.eks. regulering, der skal 
hindre offentligt ansatte i uretmæssigt at tilegne sig personoplysninger eller udbrede eller 
udnytte den viden om andre mennesker, som de får adgang til som led i deres hverv. 

Hvordan databeskyttelsesretten defineres og afgrænses over for anden lov-
givning, der også tilgodeser beskyttelsen af individets privatliv, er hverken 
ensartet eller konsekvent beskrevet i den databeskyttelsesretlige litteratur. 
Fælles for de fleste definitioner og afgrænsninger af databeskyttelsesretten er 
dog et fokus på, at reglernes formål er at beskytte individets informatoriske 
privatliv. Med andre ord karakteriseres databeskyttelsesretten som udgangs-
punkt af, at reglerne skal sikre, at mennesker i en eller anden grad skal kunne 
bevare oplysninger om sig selv inden for en egen sfære (og omvendt skal 
kunne hindre, at oplysninger om vedkommende deles i alle sammenhænge). 

Eksempelvis angiver Peter Blume i bogen Databeskyttelsesret, at databeskyttelsesrettens 
»område er de retlige regler, der på grundlag af hensynet til privatlivet regulerer anvendel-
sen af personoplysninger«, dvs. er de »regler der tager stilling til, i hvilket omfang oplys-
ninger kan være private, og med hvilken styrke oplysningerne beskyttes«.4 

I forlængelse heraf tilføjes af nogle forfattere personlighedsretten, der i et vist 
omfang giver individet mulighed for selv at styre, hvordan den pågældende 
vil fremstå og optræde i offentligheden.5 Denne kombination har holdepunk-
ter i f.eks. betænkning nr. 601 om privatlivets fred, hvor der står, at det »er 
almindeligt antaget, at der i dansk ret gælder en beskyttelse af personligheden 

 
3. Grundig gennemgang heraf og med videre henvisninger til øvrig litteratur, se f.eks. Me-

dieret – frihed og ansvar af Trine Baumbach, 2. udg., 2021, Karnov Group, s. 261 ff.  
4. Databeskyttelsesret af Peter Blume, 5. udg., 2018, Djøf Forlag, s. 13 f.  
5. Databeskyttelsesret af Henrik Udsen i Lærebog i informationsret, red. Henrik Udsen, 

2. udg., 2020, Djøf Forlag, s. 330. 
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og privatlivets fred, der bygger på almindelige retsgrundsætninger og således 
rækker ud over den beskyttelse, der kan bygges på specielle lovregler«.6 

I Văcean mod Rumænien inddrog Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) 
retten til beskyttelse af omdømme i relation til EMRK artikel 8 om beskyttelse af privatli-
vet. Omdrejningspunktet i sagen var, at der i et interview med en fagforeningsformand 
(M.D.) og i en række artikler var rejst beskyldning om, at en musikprofessor havde begået 
et tyveri i 2008. Hertil var knyttet en video, der angiveligt viste professoren i gang med at 
begå tyveriet. Videoen, som interviewet og artiklerne forholdt sig til, cirkulerede på inter-
nettet i 2011, hvor den pågældende professor havde søgt ansættelse som direktør for et pre-
stigefyldt orkester. Ansættelsesudvalget valgte på baggrund af materialet at kontakte poli-
tiet, der oplyste, at der ikke var registeret strafbare forhold om eller efterforskninger af pro-
fessoren. Professoren – der dog blev udpeget som direktør for orkesteret – anlagde senere 
erstatningssag mod M.D og en række af de omhandlede medier, der havde bragt rygtet i 
omløb. Efter andeninstansen – i modsætning til førsteinstansen – havde afvist kravet, ind-
bragte professoren sagen for EMD. EMD påpegede indledningsvis, at den nationale dom-
stol kunne have gjort mere ud af at begrunde, hvorfor der var tale om et bidrag til en debat 
af offentlig interesse i lyset af, at videoen var flere år gammel. Derefter drøftede domsto-
len, at professoren på den ene side var trådt frem i offentligheden ved at søge den pågæl-
dende stilling, men på den anden side dog kun havde søgt en offentlig stilling. Tålegræn-
sen, påpegede domstolen, var således lavere end for f.eks. politikere. I lyset af beskyldnin-
gernes karakter og deres potentielle skadevirkning for hans professionelle karriere, var der 
derfor efter domstolens opfattelse ikke grund til at antage, at professoren skulle udvise no-
gen større grad af tolerance i forhold til beskyldningerne mod ham. I forhold til M.D kriti-
serede EMD den nationale domstol for ikke at skelne mellem faktuelle udsagn og me-
ningstilkendegivelser, hvorfor den nationale domstols begrundelse måtte regnes som util-
strækkelig. I forhold til artiklerne fandt EMD det utilstrækkeligt, at den nationale domstol 
havde henvist til, at der var tale om en journalistisk undersøgelse, der havde offentlighe-
dens interesse. Det var f.eks. ikke inddraget, at der var tale om gentagne offentliggørelser, 
og at artiklens form og indhold kunne skade professorens ret til beskyttelse af sit omdøm-
me. Denne fremgangsmåde var uforenelig med EMD’s praksis. EMD fremhævede i den 
forbindelse, at den nationale domstol ikke alene havde undladt at vurdere arten af udsagn 
indeholdt i artiklerne, men også om journalisterne havde været forpligtet til at kontrollere 
de faktuelle oplysninger, og muligvis endda om journalisterne havde handlet i god tro. Op-
summerende havde retten svigtet den positive forpligtelse til at beskytte professorens pri-
vatliv efter EMRK artikel 8 ved ikke i tilstrækkelig grad at have undersøgt, om der var 
ydet et ægte bidrag til en debat om offentlig interesse eller ej, arten af oplysninger og be-
mærkninger, og ved ikke at have afvejet journalisternes ret til ytringsfrihed mod ansøge-
rens ret til respekt for sit privatliv i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i 
EMD’s praksis.7 

 
6. Betænkning nr. 601 om privatlivets fred: Straffelovrådets betænkning om privatlivets 

fred, 1971, s. 40. 
7. Vacean v. Romania (app. no. 47695/14), dom af 16. november 2021, Kammeret.  
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At definitionerne og afgrænsningerne af databeskyttelsesretten varierer fra 
fremstilling til fremstilling, skyldes antageligvis flere forhold. En gennemgå-
ende årsag er formentlig, at det er vanskeligt præcist at beskrive, hvad privat-
liv og informatorisk privatliv er – og dermed udfordres enhver definition eller 
afgrænsning, hvor privatlivsbeskyttelse indgår som et led eller fundament. En 
anden årsag kan være, at de bagvedliggende motiver for at beskytte det in-
formatoriske privatliv ved hjælp af lovgivning ikke alene skyldes et ideelt og 
idealistisk ønske om at tilgodese individets menneskelige behov (se nærmere 
herom nedenfor i afsnit 4).8 
 Nærværende fremstilling hviler på en pragmatisk afgrænsning af den euro-
pæiske databeskyttelsesret, der tager udgangspunkt i den nugældende regule-
rings centrale karakteristika. Hermed sigtes til, at regelsættet hviler på den 
reguleringsmodel, der er beskrevet i kapitel 4, afsnit 2, at behandlingsbegre-
bet fungerer som underliggende paradigme, og at de internationalt anerkendte 
behandlingsprincipper, der er beskrevet i kapitel 5, udgør den overordnede 
ramme for behandling af personoplysninger.9 

3. Databeskyttelsesrettens nyere historie 
3. Databeskyttelsesrettens nyere historie 
Databeskyttelse er anerkendt som en grundlæggende rettighed i artikel 8 i den 
Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder (Charteret), 
mens retten til privatliv er fastsat i artikel 7.10 Charterets artikel 52, stk. 3, 
fastsætter, at i det omfang Charteret indeholder rettigheder, der svarer til ret-
tigheder sikret i Den Europæiske Konvention til Beskyttelse af Menneskeret-
tigheder og Grundlæggende Frihedsrettigheder (EMRK), har Charterets be-
stemmelser den samme betydning og omfang som i EMRK – om end EU-
retten kan yde en mere omfattende beskyttelse.11 På den baggrund – og i lyset 
af, at EU-Domstolen ofte henviser til EMRK artikel 8 om privatlivets fred i 
 
8. Gennemgang af forskellige karakteristikker i de grundlæggende danske værker findes 

s. 19 ff. i God databehandlingsskik – udvalgte problemstillinger ved forvaltnings-
myndigheders videregivelse af personoplysninger af Hanne Marie Motzfeldt, 1. udg., 
2019, Djøf Forlag, s. 19 ff.  

9. Ibid. s. 21-22. 
10. Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder (2010/C 83/02).  
11. Europarådets Konvention af 4. november 1950 til Beskyttelse af Menneskerettigheder 

og Grundlæggende Frihedsrettigheder. Inkorporeret i dansk ret ved lovbekendtgørelse 
nr. 750 af 19. oktober 1998 om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som 
senest ændret ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskel-
lige andre love. 
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sammenhæng med artikel 7 og 8 i Charteret – er det naturligt at en gennem-
gang af den europæiske databeskyttelsesret starter i året 1950. 
 I 1950 trådte EMRK og dermed også konventionens artikel 8 om retten til 
privatlivets fred i kraft. Af artikel 8 fremgår i første stykke, at »enhver har ret 
til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance«, 
mens andet stykke fastsætter betingelserne for at gøre indgreb i de rettighe-
der, der er fastslået i første stykke. Beskyttelse af personoplysninger havde 
ikke det samme fokus i 1950 som i dag, og koncipisterne havde næppe nuti-
dens teknologiske muligheder for omfattende databehandling i tankerne, da 
bestemmelsen blev udformet. At retten til egen korrespondance er nævnt, in-
dikerer dog, at der allerede dengang var et ønske om at tilgodese en beskyt-
telse af det informatoriske privatliv. Det fremgår da også klart af EMD’s nu-
tidige praksis, at artikel 8 indebærer en vis beskyttelse af personoplysnin-
ger.12 
 På den hjemlige, danske bane opstod der i løbet af 1960’erne og 
1970’erne, dvs. under indflydelse af den kolde krig og de daværende ideolo-
giske fronter, en intens offentlig debat om etablering og anvendelse af registre 
i takt med, at offentlige myndigheder og private virksomheder begyndte at 
behandle personoplysninger ved hjælp af såkaldte datamater (datidens com-
putere).13 Det var især mulighederne for at samkøre registre og kontrollere 
den enkelte borgers adfærd på tværs af forskellige myndigheder mv., der gav 
anledning til bekymring. På den baggrund blev der i Danmark i 1970 nedsat 
et udvalg, Registerudvalget, der fik til opgave at »overveje de problemer ved-
rørende privates retsbeskyttelse, som er forbundet med oprettelse og brug af 
offentlige og private registre, navnlig under hensyn til den tekniske udvikling 
på området«.14 Registerudvalget afgav to delbetænkninger, der senere ud-
gjorde fundamentet for udarbejdelsen af lov om private registre og lov om of-
fentlige myndigheders registre (registerlovene). Registerlovene, der trådte i 
kraft i 1978, regulerede både adgangen til oprette registre og den efterfølgen-
 
12. For en gennemgang heraf, se f.eks. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 

for praktikere, af Jon Fridrik Kjølbro, 5. udg., 2020, s. 859 ff., Folkeret og menneske-
rettigheder af Louise Halleskov Storgaard, Ole Terkelsen og Jens Vedsted-Hansen, 1. 
udg., 2019, Karnov Group, s. 307 ff., eller Individets grundlæggende rettigheder af 
Jens Elo Rytter, 4. udg., 2021, Karnov Group, s. 205 ff. 

13. Bidrag fra Datatilsynet, Erfaringsindsamling i forbindelse med Justitsministeriets na-
tionale evaluering af databeskyttelsesreglerne, april 2021, Europaudvalget 2020-21, 
EUU Alm. del – Bilag 685.  

14. Delbetænkning nr. 767 offentlige myndigheders registre, s. 7. Registerudvalgets be-
tænkninger har titlerne: Delbetænkning nr. 687 om private registre (1973) og delbe-
tænkning nr. 767 offentlige myndigheders registre (1976). 
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de anvendelse af oplysningerne i registrene, herunder videregivelse og sam-
køring af registre.15 Registerlovene var gældende frem til år 2000, hvor de 
blev afløst af persondataloven.16 
 Mens registerlovene var gældende i Danmark, påkaldte den teknologiske 
udvikling og de øgede muligheder for databehandling sig også interesse uden 
for Danmark. Allerede i 1980 vedtog OECD »Guidelines on the Protection of 
Privacy and Transboarder Flows of Personal Data«, som var det første inter-
nationale dokument vedrørende beskyttelse af personoplysninger.17 OECD’s 
guidelines indeholdt allerede i den oprindelige version en række af de prin-
cipper, som i dag er en central del af den europæiske databeskyttelsesret, 
f.eks. de grundlæggende behandlingsprincipper (se herom kapitel 5). OECD’s 
guidelines har trods deres ikke-bindende karakter haft stor betydning. De 
grundlæggende principper går bl.a. igen i Europarådets Konvention nr. 108 
om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databe-
handling af personoplysninger, hvis første version er fra 1981. Konventionen, 
der er åben for tiltrædelse af lande uden for Europa, har kaldenavnet Konven-
tion 108.18 
 I perioden fra 1990 til 1995 begyndte EU at arbejde med et forslag til EU-
regulering af behandling af personoplysninger. Processen mundede ud i per-
sondatadirektivet, der blev vedtaget i 1995.19 Direktivet skulle have været 
implementeret i dansk ret i 1998, men Danmark blev forsinket som følge af 
politiske uenigheder. Det var derfor først i 2000, at de danske registerlove 

 
15. Lov nr. 293 af 8. juni 1978 om private registre lov mv. og lov nr. 294 af 8. juni 1978 

om offentlige myndigheders registre, som senest ændret med lov nr. 383 af 10. juni 
1987 om ændring af lov om private registre mv. og lov om offentlige myndigheders 
registre, og ophævet for Danmarks vedkommende med lov nr. 429 af 31. maj 2000 
om behandling af personoplysninger. 

16. Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger, som senest ændret 
med lov nr. 426 af 3. maj 2017 om markedsføringsloven, og ophævet for Danmarks 
vedkommende med lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til for-
ordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personop-
lysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). 

17. OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal 
Data, 1980.  

18. Europarådets Konvention 108 af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte men-
neske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger. Konventi-
onen er ratificeret af Danmark, se bekendtgørelse nr. 59 af 16. maj 1991 af europæisk 
konvention af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse 
med elektronisk databehandling af personoplysninger. 

19. Direktiv 95/46 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Kapitel 1. Databeskyttelsesretten 

 20

blev afløst af persondataloven, og EU’s persondatadirektiv blev implemente-
ret i dansk ret. Under persondatadirektivet blev der yderligere vedtaget en 
rammeregulering for brug af personoplysninger i retshåndhævende øjemed, 
ligesom der i forskellige EU-retsakter blev fastsat regler, der kan siges at ha-
ve databeskyttelsesretlig karakter, selv om disse er målrettet de enkelte områ-
der som f.eks. telekommunikationssektoren.20 

Under persondatadirektivet og persondataloven gik man bort fra at anvende betegnelsen 
registerret og over til at bruge betegnelsen persondataret. I dag er betegnelsen databeskyt-
telsesret den mest udbredte. 

I direktivets og persondatalovens første år levede databeskyttelsesretten et 
forholdsvis stille liv. Der gik otte år fra direktivets ikrafttræden, til EU-
Domstolen afsagde den første dom om fortolkning af direktivet i den såkaldte 
Lindqvist-sag, og under hele direktivets levetid hørte det til sjældenhederne, 
at der blev ført databeskyttelsesretlige sager ved de danske domstole.21 Men 
som den teknologiske udvikling tog fart med internettets udbredelse, etable-
ringen af internettjenester som Google og opsamling af data som led i antiter-
rorindsatserne efter angrebene på USA i 2001, Madrid i 2004 og London i 
2005, fik reglerne større betydning i EU-regi. Der blev også indbragt et sti-
gende antal sager for EU-Domstolen, og denne afsagde en række mere eller 
mindre kontroversielle domme, hvor reglerne blev fortolket i lyset af især 
Charterets artikel 7-8 og den pågående samfundsmæssige og teknologiske 
udvikling. 

I 2014 kendte EU-Domstolen i Digital Rights Ireland det såkaldte lognings-direktiv, der 
pålagde medlemsstaterne at indføre en pligt for teleselskaber til at logge trafikoplysninger 
om telefonopkald, mailkorrespondance mv., ugyldigt.22 Samme år fastslog Domstolen i 
Google Spain, at der af persondirektivets regler kunne udledes en såkaldt ret til at blive 
glemt – eller nok snarere ret til at blive husket med større besvær – hvorefter en registeret 

 
20. Rådets rammeafgørelse 2008/977 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse 

med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager og Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger 
og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv 
om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation), herefter e-databeskyttel-
sesdirektivet. Direktivet har været ændret og ændringer kendt ugyldige af EU-Dom-
stolen i Digital Rights Ireland, hvorfor der er offentliggjort en konsolideret version af 
19. december 2009 i EUR-Lex, der dog ikke er officiel.  

21. Sag C-101/01, Bodil Lindqvist, ECLI:EU:C:2003:596. 
22. Forenede sager C-293/12 og C-594/12, Digital Rights Ireland, ECLI:EU:C:2014:238, 

herefter Digital Right. 
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under visse betingelser kan kræve sletning fra Googles søgemaskine.23 Året efter, i 2015, 
kendte EU-Domstolen i Schrems I Kommissionens beslutning om Safe Harbor-ordningen, 
der anerkendte beskyttelsesniveauet for de tilsluttede organisationer i USA som tilstrække-
ligt, ugyldig.24 

Allerede før 2014 og 2015 var der konstateret udfordringer i forhold til den 
databeskyttelsesretlige regulerings udformning og efterlevelse både inden for 
EU og internationalt. Revisionen af OECD’s historisk vigtige guidelines fra 
1980 må betragtes som en hjørnesten i de internationale fora. I de reviderede 
retningslinjer blev ansvarlighedsprincippet skærpet, hvilket sammen med 
Madrid-resolutionen formentlig påvirkede udformningen af forslaget til data-
beskyttelsesforordningen (se om Madrid-resolutionen og ansvarlighedsprin-
cippet i kapitel 2, afsnit 3 og kapitel 8, afsnit 2).25 Indenfor EU var der i sti-
gende omfang udfordringer både med persondatadirektivets lovtekniske ud-
formning og med at sikre efterlevelse af reglerne. Et eksempel på førstnævnte 
var reglerne om det geografiske anvendelsesområde, idet direktivets regler – 
der blev skrevet før internettets udbredelse – ikke tog højde for, at det er mu-
ligt at rette aktiviteter mod EU, uanset om f.eks. en hjemmeside fysisk befin-
der sig uden for EU. For så vidt angår sidstnævnte, blev den manglende efter-
levelse især fremhævet i The Future of Privacy, der blev udarbejdet af den 
daværende Artikel 29-gruppe og Den Europæiske Tilsynsførende for Databe-
skyttelse.26 

 
23. Sag C-131/12, Google Spain, ECLI:EU:C:2014:317. 
24. Sag C-362/14, Schrems I, ECLI:EU:C:2015:650. 
25. OECD’s Revised Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of 

Personal Data, 2013 og International Standards on the Protection of Personal Data 
and Privacy – The Madrid Resolution, 31st International Conference of Data Protec-
tion and Privacy Commissioners, Madrid, Spanien, 4.-6. november 2009. For beskri-
velse af forskellige landetiltag efter Madrid-resolutionen, se f.eks. Keynote ved data-
beskyttelseskonferencen 2019 af Christoffer Docksey, tilgængelig via 
https://informationaccountability.org/2019/10/christopher-docksey-keynote-on-
accountability-at-the-41st-conference-of-data-protection-and-privacy-commissioners-
24-october-2019-in-tirana-albania/ og Article 24 Responsibility of the controller, af-
snit 3, af Christoffer Docksey i The EU General Data Protection Regulation (GDPR): 
A Commentary red. Christopher Kuner, Lee A. Bygrave, Christopher Docksey og 
Laura Drechsler, 1. udg., 2020, Oxford University Press.  

26. The Future of Privacy – Joint contribution to the Consultation of the European Com-
mission on the legal framework for the fundamental right to protection of personal 
data, WP 168, af Artikel 29-gruppen og Den Europæiske Tilsynsførende for Databe-
skyttelse.  
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 Disse udfordringer, kombineret med behovet for at sikre en bedre beskyt-
telse af personoplysninger som led i ønsket om at fremme mulighederne for 
øget digitalisering i Europa, førte til, at Kommissionen i 2012 fremsatte et 
forslag til en databeskyttelsesreform.27 Efter fire års forhandlinger blev data-
beskyttelsesforordningen og retshåndhævelsesdirektivet vedtaget i april 2016. 
Forordningen fik virkning fra 25. maj 2018.28 

Retshåndhævelsesdirektivet – der i almindelighed er lidt overset – erstattede fra 2008 Rå-
dets rammeafgørelse 2008/977 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med po-
litisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager. Direktivet hviler på samme fundament 
som databeskyttelsesforordningen og indeholder bl.a. krav til behandlingsgrundlag, lige-
som direktivet indeholder de grundlæggende databeskyttelsesretlige behandlingsprincipper 
(se om de databeskyttelsesretlige behandlingsprincipper i kapitel 5). Sammenlignet med 
databeskyttelsesforordningen er der dog en række forskelle, der skyldes, at reglerne er til-
passet området for retshåndhævelse. For at sikre mulighederne for at kunne foretage straf-
feretlig efterforskning og retsforfølgelse er der bl.a. givet en videre adgang til at behandle 
personoplysninger og fastsat flere begrænsninger i de registreredes rettigheder. Direktivet 
finder anvendelse, når de retshåndhævende myndigheder behandler personoplysninger for 
at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde 
strafferetlige sanktioner, herunder for at beskytte mod eller forebygge trusler mod den of-
fentlige sikkerhed. 

2018 blev også et skelsættende år for Europarådets Konvention 108, da en 
revideret tekst blev vedtaget efter mange års arbejde med det formål at skabe 

 
27. COM (2012) 011 final, Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om be-

skyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse), 
pkt. 3, afsnit 3.4.4.1. 

28. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyt-
telse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge 
strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA. Di-
rektivet er implementeret i dansk ret ved lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshånd-
hævende myndigheders behandling af personoplysninger, der trådte i kraft den 29. 
april 2017, og som senest er ændret ved lov nr. 506 af 23. maj 2018 om ændring af 
lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af per-
sonoplysninger. PNR-direktivet, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2016/681 af 27. april 2016 om anvendelse af passagerlisteoplysninger (PNR-oplys-
ninger) til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet, blev vedtaget samtidig. 
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harmoni med EU’s databeskyttelsesforordning. Den opdaterede version kal-
des Konvention 108+.29 

4. Databeskyttelsesrettens sigte 
4. Databeskyttelsesrettens sigte 
Som det fremgår af afsnit 3, har vedtagelsen af i hvert fald nyere databeskyt-
telsesretlige regler været motiveret af et ønske om at sikre beskyttelse af per-
sonoplysninger og individets privatliv. Dette kan friste til at betragte den da-
tabeskyttelsesretlige regulering som lovgivning, der ud fra rent ideelle hensyn 
tilgodeser et menneskeligt behov for beskyttelse af det informatoriske privat-
liv. Regulering, der sikrer beskyttelse af personoplysninger, tilgodeser imid-
lertid også andre hensyn og interesser. 
 En af de interesser, hvis varetagelse den europæiske databeskyttelsesretli-
ge regulering er motiveret af, drejer sig om sikring af borgernes tillid til data-
anvendelse ved hjælp af eksisterende og fremtidig informations- og kommu-
nikationsteknologi.30 I databeskyttelsesforordningens præambelbetragtning 
nr. 7 er det angivet – efter en omtale af den teknologiske udvikling og øgede 
globalisering – at denne udvikling kræver en stærk og mere sammenhængen-
de databeskyttelsesramme i Unionen, som understøttes af effektiv håndhæ-
velse, fordi det er vigtigt at skabe den tillid, der gør det muligt, at den digitale 
økonomi kan udvikle sig på det indre marked. Af betragtning nr. 9 fremgår, at 
det tidligere persondatadirektiv ikke havde formået at hindre »en udbredt of-
fentlig opfattelse af, at der er betydelige risici for beskyttelsen af fysiske per-
soner, navnlig i forbindelse med onlineaktivitet«.31 Også den politiske kon-
tekst for EU’s databeskyttelsesreform viser, at forordningen er tilsigtet at væ-
re et middel til at bevare eller skabe tillid til digitale tjenester (og dermed en 
øget digitalisering af de europæiske samfund). Forordningen var således et af 
de lovgivningsinitiativer, der skulle realisere Kommissionens strategi om Det 

 
29. Convention 108+, Convention for the protection of individuals with regard to the pro-

cessing of personal data af 18. maj 2018 (findes endnu ikke i en dansk version). 
30. Se i samme retning Håndbog i dataansvarlighed af Birgitte Kofod Olsen, 1. udg., 

2019, Djøf Forlag, s. 28. 
31. Tilsvarende Fortid, nutid og fremtid – om databeskyttelsesreformen i et retsøkono-

misk perspektiv af Kim Østergaard og Hanne Marie Motzfeldt i Festskrift til Hans 
Viggo Godsk Petersen, red. Nis Jul Clausen, Annette Kronborg, Nina Dietz Legind, 
og Bent Ole Gram Mortensen, 1. udg., 2017, Djøf Forlag. 
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