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Om Datatilsynet

� Datatilsynet er den statslige myndighed, der 
fører tilsyn med lov om behandling af 
personoplysninger (persondataloven). 

� Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld 
uafhængighed

� Datatilsynet har en finanslovsmæssig og 
personalemæssig tilknytning til 
Justitsministeriet



Datatilsynets mission

Datatilsynet er den centrale uafhængige

myndighed, der 

� rådgiver om registrering, videregivelse og 
anden behandling af personoplysninger og

� fører tilsyn med, at myndigheder, 
virksomheder og andre dataansvarlige 
overholder persondataloven



Datatilsynets vision

� Myndigheder og private kender og overholder 
reglerne for behandling af personoplysninger.

� Borgerne kender og kan bruge deres rettigheder.

Datatilsynet gør dette muligt og lettere gennem: 

• Synlighed, 

• information, 

• dialog og

• kontrol
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Datatilsynets opgaver

� Information og vejledning

� Behandling af klager fra borgere

� Tilladelser til virksomheder i visse tilfælde

� Tilladelser til forskere

� Udtalelser om anmeldelser fra myndigheder

� Udtalelser om lovforslag mv. 

� Sager på eget initiativ 

� Tilsynsbesøg (Inspektioner) 

� Deltagelse i en række internationale tilsynsmyndigheder

� Internationalt samarbejde

� Deltagelse i udvalg, arbejdsgrupper mv.



Tilsynsstrategi 2016 - 2018

1. Ny tilsynsenhed
2. Årsplan for planlagte tilsyn
3. Oplysningsindsamling 

og tilsynsbesøg
4. Nedbringelse af 

sagsbehandlingstiden
5. Påtale og opfølgning 

ved overtrædelser
6. Transparens

Initiativer
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Datatilsynet i dag 



Persondataloven stiller 
bl.a. krav om

�at der registreres korrekte oplysninger
�at oplysningerne behandles lovligt
�at der sker ajourføring og sletning
�at oplysningspligten opfyldes
�at borgerne får indsigt, når de anmoder 
om det

�at borgernes indsigelser besvares
�at datasikkerheden er tilstrækkelig



Instruktion og tilsyn

Der gælder efter persondataloven:

� Krav om instruktion til både egne ansatte og 
eksterne databehandlere

� Krav om retningslinjer for myndighedens tilsyn 

� Krav om, at den dataansvarlige myndighed 
påser, at sikkerhedsforanstaltninger hos 
databehandlere lever op til lovens krav



Adgangsbegrænsninger

� Udveksling: Myndigheder må ikke behandle 
eller have adgang til oplysninger, som de ikke 
har behov for, i forbindelse med deres 
konkrete myndighedsudøvelse/ 
opgavevaretagelse

� Inden for en myndighed skal medarbejdernes 
adgang indrettes, så fx følsomme 
personoplysninger kun kan ses af de 
medarbejdere, der har behov herfor



Beskyt personoplysninger 
ved tilslutning til internettet

� ”Ved tilslutning til Internet eller andre åbne net 
skal der træffes foranstaltninger, som sikrer 
imod uvedkommende trafik og forhindrer 
adgang fra det åbne net til den 
dataansvarliges interne net”



Eksempler på brud (1)
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� Indsamling ikke saglig og proportional 

� Databehandlingen mangler samtykke eller anden 
hjemmel

� Registrering af urigtige oplysninger

� Utilstrækkelig ajourføring, ringe datakvalitet



Eksempler på brud (2)
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� Manglende sletning 

� Utilstrækkelig information ved samtykke

� Videregivelse uden hjemmel



Eksempler på brud (3)
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� Manglende underretning ved indsamling 
(oplysningspligten)

� Utilstrækkelige eller og for sene svar på indsigt



Eksempler på brud (4)
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� Manglende retningslinjer for myndighedens tilsyn med 
overholdelsen af de sikkerhedsforanstaltninger, der er 
fastsat for myndigheden

� Manglende tilsyn med sikkerheds-foranstaltningerne hos 
myndigheden selv



Eksempler på brud (5)
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� Manglende databehandleraftaler 

� Manglende kendskab til underdatabehandlere

� Manglende tilsyn eller kontrol med 
sikkerhedsforanstaltningerne hos de anvendte 
databehandlere



Eksempler på brud (6)
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� Utilsigtet offentliggørelse på internettet

� Fejl i forbindelse med udsendelse af e-mails

� Mangelfuld backup



Eksempler på brud (7)
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� Utilstrækkelig beskyttelse mod hackerangreb mv. 

� Usikker og mangelfuld håndtering af passwords

� Adgang til uvedkommende oplysninger



Eksempler på brud (8)
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� Manglende kontrol med afviste adgangsforsøg

� Manglende logning

� Manglende stikprøvevis kontrol med logning (i 
borgerservice)



Sammenfatning
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� De dataansvarlige er ikke altid påpasselige nok

� Lovgivningens krav bliver ikke fulgt

� Personoplysninger kommer desværre jævnligt til 
uvedkommendes kendskab 



www.datatilsynet.dk

www.dbreform.dk  

Spørgsmål?

Datatilsynet 


