
Forord 

Dette e-kapitel er er en del af en kapitelserie, der bredt dækker de juridiske emner, der er relevante 

for studerende på kortere videregående uddannelser, uanset hvilken uddannelse det drejer sig om. 

Kapitlet kan læses selvstændigt eller i sammenhæng med et eller flere af de andre kapitler. Vi har 

lavet dette nye jura materiale på baggrund af mange års erhvervserfaring og erfaring med 

undervisning på kortere videregående uddannelser. Vi er begge jurister og ansat på 

Erhvervsakademi Dania. 

Alle kapitler er bygget op på samme måde, så du får et overblik over emnets indhold inden du går i 

gang med læsningen, der også indledes med en oversigt over emnets centrale retskilder. Til hvert 

kapitel hører også cases, der kan bruges til ”tjek” af viden og mere dybdegående cases, hvor fokus 

er den proaktive anvendelse af juraen. 

Vi håber, at serien kan hjælpe studerende til med at forstå de grundlæggende juridiske discipliner 

og processer, der er en del af hverdagen på arbejdsmarkedet og at de studerende professionelt kan 

bidrage til løsningen af dagligdagens udfordringer i samarbejde med andre fagpersoner i det 

offentlige eller det private. 

 

I serien Jura for kortere videregående uddannelser udgives, i efteråret 2015, følgende 

kapitler 

§ Retskilder og juridisk metode 

§ Aftaleret 

§ Dansk og international køberet 

§ Markedsføringsret 

§ Persondataret 

 

Kapitlerne findes også i en engelsksproget udgave. 

 

 

   Link til LawLab, der er en offentlig facebookgruppe, hvor vi deler juridiske nyheder og debatterer 

juridiske problemstillinger 

 

   Pia Vendelbo 

 

   Karen Marie Saaby Nielsen 

https://www.facebook.com/groups/278449268891778/
https://dk.linkedin.com/pub/pia-vendelbo/20/306/15b/da
https://dk.linkedin.com/in/karenmariesaabynielsen
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Indledning 

I dette kapitel kan du læse om persondataret. 

Persondataretten er i Danmark, såvel som i resten af Europa, et ekstremt interessant område og er 

tæt bundet sammen med teknologiens udvikling, som foregår i et hurtigere tempo end nogensinde 

før. Dette stiller store krav til lovgivningen på området, for hvem ejer egentlig oplysningerne, kan 

oplysningerne udnyttes og videregives og under hvilke forudsætninger, skal og kan oplysningerne 

beskyttes og hvilke andre forhold gør sig gældende? 

I takt med informationssamfundets udvikling har persondataretten vokset sig til et stort og til tider 

uoverskueligt område, hvor der stadig er mange ubesvarede spørgsmål. Især i forhold til internettet 

har den teknologiske udvikling besværliggjort lovgivningsprocessen og vitale områder af 

persondataretten er endnu ikke fuldstændig afklaret. 

Det meste af lovgivningen vedrørende persondataret stammer fra EU og er derfor fælles for alle EU 

landene. Derudover har Danmark også lavet særlovgivning på området med det fokus blandt andet 

at øge informationskravet til forbrugerne. At trække statistik er en ting, men forbrugeren skal også 

vide, at det foregår og have mulighed for at sige fra. 



Reglerne for persondataretten er primært nedskrevet i Persondataloven og i en række af mindre 

særlove (se nærmere herom i afsnittet om præsentation af lovgivningen). 

 

Oversigt over emnet 

Dette kapitel vil hovedsagligt gennemgå Persondatalovens regler om: 

 Hvilke oplysninger må registreres 

 Hvad må oplysninger bruges til 

 Internettet 

 Den registreredes rettigheder 

 Datasikkerhed 

 Anmeldelsesordningen 

 

Hvad kan man bruge viden om emnet til? 

Persondataret har til formål at forhindre misbrug af oplysninger om personer og i nogle tilfælde også 

at forhindre indsamling af disse oplysninger uden personens viden. 

Der er penge i data. Jo flere data, der kan samles om os, desto flere penge vil der være i at kunne 

tegne en nøjagtig profil af en person og i sidste ende identificere personen. De informationer, der 

indsamles, kan bruges til både gode og dårlige ting. De kan bruges til at lette trafikreguleringen, så 

køer minimeres, og trafikken glider nemmere. Men de samme informationer kan anvendes til at lave 

en app, så man kan stalke eks-kæresten på den mest privatlivskrænkende måde. 

Indsamlingen og videregivelse af personoplysninger kan også give problemer i forbindelse med 

ansættelsesforhold, behandling af sager ved det offentlige, whistleblower-ordninger, markedsføring, 

kreditgivning, virksomhedsoverdragelser og konkurser, hvor der hurtigt opstå svære spørgsmål som 

vedrører persondataretten. Også når man installerer en mobil-app på sin smartphone, kan man 

risikere, at programmet henter personlige oplysninger som telefonnummer, kontakter og 

positionsdata og sender dem tilbage til producenten uden at fortælle vedkommende om det. 

Indsamling af oplysninger om personer sker også i forbindelse med statistik-udtrækning, f.eks. ved 

brug af Google Analytics1 og diverse Cloud-løsninger. Hver gang en bruger f.eks. opretter sig på en 

hjemmeside eller på sociale netværk og udbreder sine personoplysninger offentligt, benytter en 

søgemaskine, køber en vare eller ydelse i en web-shop eller i det hele taget udfører en handling, der 

kræver indsamling af informationer, vil spørgsmålet om hvem der ejer data, samt hvorledes de skal 

behandles, opstå. 

                                                           
1 1 Med Google Analytics kan virksomheder måle hvad deres brugere foretager sig. Det er utrolig værdifuldt når de f.eks. 
skal optimere deres hjemmeside. Google Analytics er et gratis analyseværktøj fra Google. 

 



 



 



Links  

www.datatilsynet.dk 

www.forbrugerombudsmanden.dk  

www.retsinfo.dk  

 

Persondataloven 

Persondataloven er hovedloven for, hvornår og hvordan personoplysninger må og skal behandles. 

Persondataloven er en databeskyttelseslov, hvis formål er at beskytte den person, hvis data 

behandles, mod misbrug eller afsløring. Det fremgår af EU-direktivet, der ligger til grund for loven: 

” …. databehandlingssystemer er til for menneskenes skyld; de skal være i overensstemmelse med 

de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der gælder for fysiske personer, uanset 

statsborgerskab og bopæl, herunder retten til privatlivets fred, og bidrage til at sikre økonomiske 

og sociale fremskridt og til at fremme samhandlen og det enkelte menneskes velfærd”2 

Persondataloven sætter rammerne for, hvordan både offentlige myndigheder og private 

virksomheder m.v. skal håndtere personoplysninger. Det er f.eks. tilfældet, når offentlige 

myndigheder og private virksomheder m.v. indsamler og registrerer oplysninger om borgere eller 

kunder. Det kan f.eks. være når: 

 en borger sender skatteoplysninger via internettet, 

 en forbruger i forbindelse med køb af en vare over internettet indtaster oplysninger om sig 
selv, 

 en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kontrollere eller overvåge de ansattes 
brug af internettet, eller 

 en kommunen behandler en ansøgning om sygedagpenge. 

Rundt om i lovgivningen findes der også mange andre regler, som handler om behandling af 

personoplysninger, jf. oversigten ovenfor. 

De fleste regler i Persondataloven hviler på et skøn, dvs. en konkret vurdering af, om grænserne, for 

hvad man kan tillade sig, er overtrådt. 

Persondataloven er opbygget på den måde, at der mange gange er en hovedregel og derefter en række 

undtagelser. 

Persondatalovens systematik  

                                                           
2 Citatet er taget fra Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse 
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (betragtning 2). 

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/
http://www.retsinfo.dk/



