
Gør op med myter og misforståelse i 
GDPR. Du må mere end du tror!

HK Fag og Fremtid

Odense, 7. September 2022
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# Myte 1
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2 GDPR begrundelser

GDPR kræver, at du forholder dig 
til de ulemper, som 
databehandlinger påfører de 
brugere/borgere, hvis data du 
behandler.

Du skal kende til de mulige 
konsekvenser og 
sandsynligheden for, at de 
opstår.

RISIKO  RETTIGHEDER & FRIHEDER

GDPR handler om at beskytte:
• Persondata
• Privatliv og familieliv
• Bevægelsesfrihed
• Ikke-diskrimination
• Kønsligestilling
• Ligebehandling af børn, ældre, 

minoriteter, personer med handicap 
• …
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6 GDPR principper du skal huske

Lovligt grundlag

• Samtykke
• Kontrakt
• Vital interesse
• Lovgivning
• Samfundsinteresse
• Legitim forretningsinteresse

Al databehandling skal 
have et: 

Al databehandling skal opfylde 
behandlingsprincipperne:

• Formålsbestemthed
• Dataminimering 
• Korrekte data
• Begrænset opbevaring
• Passende sikkerhed 
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1. Databehandlingen skal have et BESTEMT FORMÅL

Formålet med at indhente og behandle 
persondata skal derfor kunne 

beskrives, så det er

Afgrænset
Specifikt

Udtrykkeligt
& 

Skabe rimelige forventninger
hos datasubjektet 

Persondata må kun samles til 
udtrykkelige, bestemte og 

lovlige formål
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2. Data skal MINIMERES 

Nødvendige 
& 

proportionale

Rare at have

Tilfældige 

”Dem kan vi 
sikkert bruge 
engang”
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Eksempel: nummer eller navn på bogposen?
Dataminimering
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3. BEGRÆNSET OPBEVARING af data

Data må ikke opbevares uendeligt.

Der skal fastsættes slettefrister 
for, hvor længe persondata må 
opbevares.

Slettefristerne kan fremgå af 
• Lovgivning
• Nødvendighedsvurdering

Lovgivning 

• Bibliotekernes lånelister opbevares i 30 dage

• Sundhedsdata hos sundhedsbehandlere skal opbevares i 
mindst 5 eller 10 år

• Lønsedler og bogføring 5 år

• Offentlige myndigheder skal videregive data til Rigsarkivet 
– herefter skal de slettes lokalt med mindre et konkret 
behov er identificeret

Nødvendighedsvurdering
Personalemapper: ophørsdato + 5 år

Arbejdsskader: ophørsdato + 30 år, hvis risiko for 
erstatningssag

Mails: 30 dage
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Eksempler: begrænset opbevaring + sletning

Retten til at få slettet sine 
oplysninger.

Omfatter kun de data, hvor der 
ikke er: 
• lovbestemt slettefrist
• journaliseringskrav
• hvor revurdering viser, at de data er 

nødvendige at beholde
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# Myte 2
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4. Passende SIKKERHED for fortrolighed og integritet

Persondata skal beskyttes mod

• Indsigt fra uautoriserede personer

• Ændringer

• Tilintetgørelse

Redskaber

• Sikker mail

• Kryptering – transmission og opbevaring

• Adgangskontrol med bruger adgange

• Individuelle passwords 

• Kontrol med aktiviteter på systemer
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Eksempler: sikkerhed for fortrolighed og integritet

Mange små private virksomheder sender mails, 
hvor lønseddel er vedhæftet.
Jeg svarer dem tilbage, at det tillader GDPR ikke..

Konsulentfirma vil ikke oplyse navn på fakturaen, når vi 
f.eks. sender medarbejdere til krisehjælp ifm. trusler mv.

Påbud om sletning af billeder på 
facebook: 60 dage
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# Myte 3
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Eksempel: CPR-numre
Sikkerhed og lovligt grundlag

Økonomi/regnskab:
Der bliver kun påført fødselsdato på regningen ved 
tolkebistand (ikke hele CPR), men når de taster 
regningen ind hos scanningsbureau, så må de godt 
sætte hele cpr nr. på. 

Offentlige myndigheder kan behandle 
CPR-nummer, når det er nødvendigt 
for at foretage entydig identifikation 
eller som journalnummer

Private organisationer må behandle 
CPR-nummer, når det er:

• Bestemt ved lov
• Samtykke er indhentet
• Videregivelse, når naturligt led i 

daglig drift og der er behov for 
entydig identifikation

Databeskyttelseslovens § 11

Jobcentret – om indsendelse af kandidatbeviser:

…må man som myndighed gerne indhente 
dokumenter med cpr, fordi der her gælder særlige 
regler ift. dokumentation af kandidaten?
- Og, hvordan med reglerne for private. Også ift., at 
man ikke længere må sætte som krav, at ansøger 
skal oplyse sin alder...?
- Hvis man gerne må indhente eksamensbeviser, bør 
man så påminde kandidaten om at skjule sit cpr før 
upload?
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5. Behandlingen skal have LOVLIGT GRUNDLAG 

Følsomme oplysninger
Forbuddet skal tilsidesættes 

bl.a. ved: 
Samtykke

Arbejds-, sundheds- og 
socialretlige forpligtelser

Retskrav
Lovgivning

Folkesundhed
Arkiv, statistik og forskning 

Alle oplysninger:
• Samtykke
• Kontrakt
• Vital interesse
• Lovgivning
• Myndighedsudøvelse
• Legitim 

forretningsinteresse
Artikel 9, stk. 1

Behandling af personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, 
politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller 

fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske 
data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en 
fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk 
persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering er forbudt.
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Videregivelse af CPR-numre – her gælder også krav om lovligt grundlag

STAR har bedt kommunerne tjekke tusindvis af 
sager om kontanthjælp, men kommunerne kan 
ikke få oplyst de CPR-numre de skal tjekke.

….flere af kommunerne har prøvet at indsende 
besvarelse allerede i februar, men da STAR har 
trukket deres oplysninger hos UDK og samtidig 
ikke kan videregive de cpr numre, de mener der 
skal tjekkes pga GDPR, så er kommunerne på en 
nærmest umulig opgave med at lave samme 
udtræk og finde de samme cpr nr (som så i øvrigt 
ikke kan sendes til STAR for kontrol pga GDPR)
………….
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# Myte 4
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Læs mere her

Datatilsynet - Tjekliste til vuggestuer og børnehaver ved brug af billeder og 
video

https://www.datatilsynet.dk/Media/637753280882204355/Tjekliste%20til%20
vuggestuer%20og%20b%c3%b8rnehaver.pdf

Datatilsynet - Myter om GDPR
https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/myter-om-gdpr

Birgitte Kofod Olsen - Håndbog i dataansvarlighed 
https://www.saxo.com/dk/haandbog-i-dataansvarlighed_birgitte-kofod-
olsen_haeftet_9788757439779?gclid=Cj0KCQjw39uYBhCLARIsAD_SzMQ2sfPA
Q1R_CZ11lqlzRxVSy5KTjbL9IJw8lfDo380nGzFXs980aiQaAlJuEALw_wcB
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