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PERSONDATALOV & FORORDNING



Behandling af personoplysninger

• Identificeret/identificerbar fysisk person, 

• Indsamling, registrering, opbevaring, brug,  videregivelse, opbevaring, 

søgning osv.

PERSONOPLYSNINGER



• Lovligt, rimeligt & på gennemsigtig måde

• Udtrykkeligt angivne og legitime formål

• Tilstrækkelige, relevante og nødvendige

• Korrekte, ført ajour

• Opbevares, så alene identificeres i nødvendt tidsrum

• Tilstrækkelig

Dataansvarlig virksomhed, skal kunne påvise overholdelse

GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER



Medlemsstaterne kan ved 

- lov eller 

- i medfør af kollektive overenskomster 

fastsætte mere specifikke bestemmelser for at sikre beskyttelse af 

rettighederne og frihedsrettighederne i forbindelse med behandling af 

arbejdstageres personoplysninger i ansættelsesforhold, … f.eks.

- ansættelse, 

- ansættelseskontrakter,

- ledelse, planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, 

”… skal omfatte passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af 

den registreredes menneskelige værdighed, legitime interesser og 

grundlæggende rettigheder…”

ARTIKEL 88



Særlige kategorier af oplysninger: 
- race eller etnisk oprindelse
- Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
- Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
- helbredsoplysninger
- genetisk/biometrisk data (mhbp. identifikation)
- seksuelle forhold eller - orientering, 

Straffedomme og lovovertrædelser

Almindelige oplysninger: andre oplysninger, f.eks. antal sygedage, 
tjenstlige forhold, bil, eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato, 
stilling, arbejdsområde, arbejdstelefon, stamoplysninger

CPR.nr. Samtykke?

FLERE TYPER OPLYSNINGER



Før ansættelsen



Hvorfor referencer?

- evt. af- eller bekræfte indtryk fra samtale

- give mere nuanceret billede af ansøger

Skal arbejdsgiver afgive referencer om tidligere ansatte? 

Kræver ofte samtykke.

Hvad dækker et samtykket? 

Eks.: Tidligere arbejdsgiver oplyser telefonisk om en mistanke om et 

alkoholmisbrug hos tidligere ansat, som vedkommende benægtede. 

Samtykke til reference fra medarbejder. Tortgodtgørelse 25.000 kr.

REFERENCER



• Straffeattest - mulighed, saglighedskrav

https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/privat_straffeattes

t/

• Børneattest – pligt, direkte kontakt til børn under 15 år

• Kreditoplysninger – pt. krav om ”særlig betroet stilling”

• Personlighedstest

• Helbredsoplysninger 

SÆRLIGE OPLYSNINGER VED ANSÆTTELSE

https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/privat_straffeattest/


Under ansættelsen



• Identifikation - f.eks. navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer, nær familie

• Uddannelse mv. – f.eks. oplysninger om uddannelse(r), kurser

• Ansøgning mv. - Udtalelser, ansøgning, tidligere beskæftigelse

• Ansættelseskontrakt, nuværende stilling, arbejdsopgaver, arbejdstider og andre 

tjenstlige forhold

• Løn og lønkonto, eventuel kørselsgodtgørelse, pensionsforhold og skatteoplysninger

• Fravær, sygefravær/sygdomsperioder,  oplysninger om andet fravær fra arbejde

Anmeldelsespligt – før/efter maj 2018

PERSONALEADMINISTRATION, GENERELT



Krav ved kontrolforanstaltninger:

• Sagligt begrundet i driftsmæssige årsager og have et fornuftigt formål. 

• Ikke krænkende over for medarbejderne. 

• Ikke forvolde tab eller nævneværdige ulemper. 

• Rimeligt forhold mellem mål og midler. 

• Orientering. DA/LO-aftale 6 uger med mindre formål 

forspildes/driftsmæssige grunde

KONTROL



Brug af internettet/e-mails kan registreres og gennemgås, hvis sagligt og 

driftsmæssigt formål.

• Drifts- eller sikkerhedsmæssige hensyn

• Kontrol af brugen.

• Etisk politik for anvendelse overholdes

Genetablering og dokumentation (e-mails)

Eftertjek, hvordan? OBS: Private e-mails

INTERNET OG E-MAIL



Praksis: Interesseafvejning (§ 6, stk. 1, nr. 7)

Grundlæggende principper om god databehandlingsskik, saglighed og 

proportionalitet (§ 5)

Situationsbilleder 

Udgangspunkt uden samtykke, men …  fx ikke ”ansatte på arbejde i en 

privat virksomhed”

Portrætbilleder

Samtykke. NB: Varighed/konsekvenser?

BILLEDER AF MEDARBEJDERE



NU: § 41, stk. 3

Virksomhed (dataansvarlig) skal træffe ”de fornødne tekniske og 

organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at 

oplysninger 

- hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, 

- fortabes eller forringes, samt mod, 

at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i 

øvrigt behandles i strid med loven.” 

(Gælder også for databehandlere)

SIKKERHED



Nu: Datatilsynet – ”specifikke minimumskrav” 

Beskriv beskyttelse af oplysninger i punkter nedenfor, f.eks. i it-

sikkerhedspolitik

• Kun adgang for personer med sagligt behov. Så få som muligt.

• Instruktion i håndteringen af oplysninger

• Hvad må disse medarbejdere?

• Hvordan skal oplysningerne beskyttes?

SIKKERHED



• Papiroplysninger 

• opbevares aflåst, når ikke i brug

• Udsmidning - makuleres el. lign. 

• Adgangskode PC’er o.a. elektronisk udstyr. 

• Kun kode til personer, der skal have adgang

• Ikke overlades eller lade ligge, så andre kan se

• Kontrol mindst en gang hvert halve år

SIKKERHED



• Registrering, hvis forgæves adgang til it-systemer med følsomme 

personaleoplysninger. Blokering efter X-forsøg. Firewall og viruskontrol

• Kryptering, hvis hjemmesideformularer, hvor indtaste

• Følsomme personaleoplysninger

• CPR-nummer

• Datatilsynet ”anbefaler” kryptering af e-mails med 

• Følsomme personaleoplysninger

• CPR-nummer

SIKKERHED



• Reparation/service – salg/udsmidning 

• foranstaltninger, så oplysninger ikke til uvedkommende

• Skriftlige aftale, hvis ekstern databehandler (§ 42), 

• f.eks. eksternt dokumentarkiv eller rekrutteringssystem på internettet

SIKKERHED



Nedenstående oplysninger skal gives på tidspunkt for 

indsamling:

- identitet på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige 

- kontaktoplysninger for evt. databeskyttelsesrådgiver

- formålet med den behandling, som personoplysningerne skal 

bruges til og retsgrundlag 

- eventuelle modtagere af oplysningerne 

- hvis relevant om oplysningerne agtes at blive overført til 

trejdeland mv. 

OPLYSNINGSPLIGT VED INDSAMLING ART. 13



Yderligere oplysninger, der skal gives for at sikre en rimelig og 

gennemsigtig behandling:

- tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til 

at fastlægge tidsrum

- retten til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning. 

- rette til at trække samtykke tilbage 

- retten til at indgive klage til en tilsynsmyndighed 

PERSONDATAFORORDNINGEN –

OPLYSNINGSPLIGT (UDDRAG ARTIKEL 13)



Medarbejder kan kræve indsigt oplysninger om sig selv

1) hvilke oplysninger

2) behandlingens formål

3) kategorierne af modtagere af oplysningerne og

4) information om, hvorfra oplysningerne stammer.

5) Retten til at klage

INDSIGTSRET



EFTER ansættelsen



Håndtering af e-mails mv.

https://www.datatilsynet.dk/erhverv/personaleadministration/b

ehandling-af-en-fratraadt-medarbejders-e-mail-konto/

Oplysninger til kolleger mv

EFTER ANSÆTTELSEN

https://www.datatilsynet.dk/erhverv/personaleadministration/behandling-af-en-fratraadt-medarbejders-e-mail-konto/


Eks. Afskedigelse pga. samarbejdsvanskeligheder mv. 

“ …Der har desværre været en del uoverensstemmelser undervejs 

vedrørende  samarbejde og udnyttelse af arbejdstiden, hvilket 

naturligvis er blevet påpeget - ligesom vi har forsøgt at 

afhjælpe det med faglige kurser, samt kommunikations-

/adfærdskurser. Vi føler imidlertid ikke, at de ændringer der er 

sket, er omfattende nok til at K kan bestride det der i dag ligger i 

jobbet som X og har derfor besluttet at opsige K…” 

Almindelige oplysninger – Interesseafvejningsreglen (§ 6, stk. 1, 

nr. 7)

(Datatilsynet -2003-211-0053)

INFORMATION OM AFSKEDIGELSE



ikke fast grænse i persondatalov (men f.eks. bogføringsloven)

Er opbevaring nødvendig?/har virksomheden ”saglig grund”?

• Oplysninger vedrørende ansatte medarbejdere: Kan  opbevares.

• Fratrådte medarbejdere: Datatilsynet accepterer sjældent 

opbevaring i mere end 5 år. 

• Ansøgere (uden ansættelse): Mere til for at kunne opbevare 

oplysninger i en længere periode. Evt. samtykke

Husk Evt. krav/forældelsesfrister!

OPBEVARING/SLETNING



Nu og fra maj 2o18

erstatnings- og strafansvar. Straffen vil være bøde eller 

fængsel.

Lave bøder!

• Erstatning

• Tortgodtgørelse

OVERTRÆDELSE AF REGLER



Samarbejdsaftalen LO/DA, inddragelse af SU: 

Tilrettelæggelse af principper for de lokale arbejds- og 

velfærdsforhold samt principper for virksomhedens 

personalepolitik over for de personalegrupper, der er 

repræsenteret i samarbejdsudvalgets gruppe b”

”Fastlæggelse af principper for virksomhedens interne 

indsamling, opbevaring og brug af persondata”.

Uenighed i SU

Medarbejderrepræsentanter

SAMARBEJDSAFTALEN



Datatilsynet

- www.datatilsynet.dk under ”Erhverv”, f.eks.

- Personaleadministration

- Sikkerhed 

- Kontrol af medarbejdere – internet/e-mails

- www.dbreform.dk

- inkl. tjekliste/forberedelse (12 spørgsmål)

KOM I GANG / KOM VIDERE …

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.dbreform.dk/


Tak for nu!

Souschef, advokat jannie merete pedersen, Danske Erhverv

jpe@danskerhverv.dk, 33 74 67 03 / 41 24 31 03

overenskomst, advokat Camilla Mondrup topp, Dansk erhverv,

cmt@danskerhverv.dk, 33 74 66 98 / 41 25 12 18

mailto:jpe@danskerhverv.dk
mailto:cmt@danskerhverv.dk


Få ekstra værdi  
med PwC’s app
Med PwC’s app Ekstra værdi kan du fx nemt 

tilmelde dig vores events, downloade 

eventmateriale på din  smartphone eller tablet 

samt meget mere:

Nyheder

Kontakt PwC

Udgivelser

Events

Kurser

Er du kunde i PwC, er der endnu mere at hente...

Søg på
”Ekstra værdi” 

i App Store


