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SIDE 2

DAGENS PROGRAM
• Kort om databeskyttelsesforordningen
• Relevante persondataretlige begreber
• Persondata i erhvervsforhold 

• Principper for behandling
• Kategorier af persondata
• Behandlingsregler
• Den registreredes rettigheder
• Påvisning af ansvarlighed (accountability)

• Nærmere om B2B-telemarketing
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SIDE 4

EU-FORORDNING OM 
DATABESKYTTELSE (”GDPR”)
› Vedtaget i Europa-Parlamentet den 14. april 2016
› Anvendelsesfrist den 25. maj 2018

› Overordnede ønsker er bl.a.
• Ensartede regler i EU
• Skærpet beskyttelse af fysiske personer
• Hårdere sanktioner 

• Administrative bøder på op til EUR 10 mio. / 20 mio. eller for en virksomhed 
med op til 2 % / 4%  af den samlede globale årlige omsætning i det 
foregående regnskabsår, såfremt dette beløb er højere
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EU-FORORDNING OM 
DATABESKYTTELSE (”GDPR”)
› Udeståender

• Hvilke specifikke bestemmelser fastsættes i Danmark?
• Justitsministeriet har den 7. juli 2017 sendt udkast til lovforslag til 

”databeskyttelsesloven” i høring – høringsfrist udløb 22. august 2017
• Lovforslagets sanktioner: ”bøde eller fængsel indtil 6 måneder”, med mindre 

højere straf efter den øvrige lovgivning
• Kommissionen kan vedtage delegerede retsakter
• Fortolkningsbidrag fra 

• Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
• Justitsministeriet
• Datatilsynet
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[…] VED IDENTIFICERBAR FYSISK PERSON 
FORSTÅS EN FYSISK PERSON, DER DIREKTE ELLER 
INDIREKTE KAN IDENTIFICERES, NAVNLIG VED EN 
IDENTIFIKATOR SOM F.EKS. ET NAVN, ET 
IDENTIFIKATIONSNUMMER, LOKALISERINGSDATA, 
EN ONLINEIDENTIFIKATOR ELLER ET ELLER FLERE 
ELEMENTER, DER ER SÆRLIGE FOR DENNE 
FYSISKE PERSONS FYSISKE, FYSIOLOGISKE, 
GENETISKE, PSYKISKE, ØKONOMISKE, KULTURELLE 
ELLER SOCIALE IDENTITET 
- Persondataforordningens art. 4, nr. 1



SIDE 8

BEHANDLING: […] F.EKS. INDSAMLING, 
REGISTRERING, ORGANISERING, 
SYSTEMATISERING, OPBEVARING, 
TILPASNING ELLER ÆNDRING, GENFINDING, 
SØGNING, BRUG, VIDEREGIVELSE VED 
TRANSMISSION, FORMIDLING ELLER 
ENHVER ANDEN FORM FOR OVERLADELSE, 
SAMMENSTILLING ELLER SAMKØRING, 
BEGRÆNSNING, SLETNING ELLER 
TILINTETGØRELSE 
- Persondataforordningens art. 4, nr. 2
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DEN DATAANSVARLIGE: 
DEN FYSISKE ELLER JURIDISKE PERSON 
[…], DER ALENE ELLER SAMMEN MED 
ANDRE AFGØR, TIL HVILKE FORMÅL OG 
MED HVILKE HJÆLPEMIDLER DER MÅ 
FORETAGES BEHANDLING AF 
OPLYSNINGER
- Persondataforordningens art. 4, nr. 7
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DATABEHANDLER: 
DEN FYSISKE ELLER JURIDISKE PERSON 
[…], DER BEHANDLER OPLYSNINGER PÅ 
VEGNE AF DEN DATAANSVARLIGE
- Persondataforordningens art. 4, nr. 8
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PERSONDATA I 
ERHVERVSFORHOLD
• Hvornår er persondataret relevant?

• Oplysninger om juridiske personer som aktieselskaber, anpartsselskaber, 
kommanditselskaber, fonde, foreninger m.v. er ikke omfattet af 
persondatareglerne.

• Oplysninger om enkeltmandsvirksomheder er omfattet af persondatareglerne. 
• Oplysninger om interessentskaber (I/S) med få deltagere er formentligt omfattet

af persondatareglerne, hvis interessenterne er fysiske personer. 
• Virksomhedsoplysninger, der kan identificere enkeltpersoner som f.eks. 

ansatte, er omfattet af persondatareglerne.

• I hvilke situationer er persondataret relevant?
• Profilering, telemarketing, direkte markedsføring, lead management, 

kontraktindgåelse, CRM, kontraktopfyldelse og -ophør m.v.
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GRUNDLÆGGENDE
PERSONDATARET

 GDPR regulerer behandlingen af persondata i erhvervsforhold:   
• Principper for behandling af personoplysninger
• Behandlingsgrundlag
• De registreredes rettigheder

• Oplysningspligt og indsigtsret
• Ret til berigtigelse og sletning
• Ret til begrænsning af behandling
• Ret til dataportabilitet
• Ret til indsigelse

• Påvisning af ansvarlighed 



SIDE 14

PRINCIPPER FOR BEHANDLING AF 
PERSONOPLYSNINGER
› De grundlæggende principper (art. 5)

• God databehandlingsskik: Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed 

• Formålsbegrænsning: Indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål 

• Dataminimering: Tilstrækkelige, relevante og begrænset til det nødvendige 

• Rigtighed: Korrekte og ajourførte – urigtige personoplysninger skal straks 
slettes eller berigtiges

• Opbevaringsbegrænsning: Opbevares så det ikke er muligt at identificere 
registrerede i længere tidsrum end nødvendigt iht. formål

• Behandlingssikkerhed: Sikre tilstrækkelig sikkerhed
› Den dataansvarlige er ansvarlig for og skal kunne påvise overholdelse af 

ovennævnte principper
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ENHVER BEHANDLING KRÆVER LOVHJEMMEL
Artikel 6 Artikel 9 Artikel 10 / nationale regler Nationale regler
Ikke-følsomme 
personoplysninger

Følsomme oplysninger Straffedomme og 
lovovertrædelser

CPR-numre

› Navn, journal nr. mv.
› Kontaktoplysninger
› Køn, alder mv.
› Interesser
› Kundeprofil, købshistorik
› Kreditoplysninger mv.
› IP adresser
› Oplysninger af rent privat 

karakter (§ 8 => art. 6)

 Kan ofte behandles uden 
samtykke 

 Kontrakt

 Retlig forpligtelse

 Interesseafvejning

› Race og etnisk baggrund
› Religion
› Politisk overbevisning
› Fagforeningsforhold
› Helbredsforhold
› Seksuelle forhold (ikke 

registreret partnerskab)
› Genetiske data (art. 9)

› Biometriske data (art. 9)

 Samtykke

 Oplysninger offentliggjort

 Arbejdsretlige forpligtelser

 Retskrav 

› Straffedomme og 
lovovertrædelser eller 
tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger
 Samtykke

 En meget streng 
interesseafvejning

 Samme muligheder som ved 
følsomme oplysninger

› Gælder kun for CPR-
numre
 Samtykke 

 Bestemt ved lov

 Videregivelse til 
offentlige 
myndigheder

 Videregivelse alene 
til brug for 
identifikation (meget 
afgrænset mulighed)

 Samme muligheder 
som ved følsomme 
oplysninger
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Ikke-følsomme personoplysninger Følsomme personoplysninger Strafbare forhold Særregler
› Navn, kunde nr. m.v.
› Kontaktoplysninger (adresse, 

telefon- og mobilnummer, e-
mail m.v.)

› Køn, alder, fødselsdato.
› Kundeprofil, købshistorik, 

interesser m.v.
› Boligform, bil, nummerplade 

m.v.
› Pasnummer, kørekort 

nummer, medlemsnummer i 
forening m.v.

› IP adresser
› Lokaliserings-data (f.eks. 

GPS)
› Foto og video materiale
› Stemmeoptagelser
› Underskrifter
› Økonomiforhold,

kreditoplysninger, 
kontonummer, lønindkomst, 
skat, gæld (gæld til det 
offentlige, lån i pengeinstitut 
m.v.).

› Livsforsikring
› Pensionsordninger

› Civilstatus og familieforhold 
› Eksamenskarakter
› Jobansøgning
› CV-oplysninger
› Ansættelsesdato, stilling, 

arbejdsområde, arbejdstelefon, 
antal sygedage m.v.

› Race og etnisk baggrund
› Religiøs eller filosofisk 

overbevisning
› Politisk overbevisning
› Fagforeningsforhold
› Helbredsforhold

› Oplysninger om en fysisk 
persons tidligere, 
nuværende og fremtidige 
fysiske eller psykiske 
tilstand samt oplysninger 
om medicinmisbrug og 
misbrug af narkotika, 
alkohol og lignende 
nydelsesmidler.

› Seksuelle forhold og orientering 
(ikke registreret partnerskab)

› Genetiske data 
› Biometriske data

› Overtrædelser af 
lovgivning, 
bøder m.v.

› Det er en 
forudsætning, at 
oplysningen i en 
eller anden form 
er underbygget. 

› Oplysninger 
om 
personnummer 
(CPR)

Oplysninger af rent privat karakter 
ikke-følsomme personoplysninger efter 
artikel 6 i persondataforordningen

› Væsentlige sociale problemer 
som f.eks. oplysninger om 
langvarig arbejdsløshed eller 
modtagelse af førtidspension.

› Andre rent private forhold som 
f.eks. foreningsmæssige 
tilhørsforhold, 
familiestridigheder, separations-
og skilsmissebegæringer, 
adoptionsforhold, ulykkestilfælde 
med væsentlige personlige eller 
sociale konsekvenser, selvmord 
og forsøg derpå, positive 
alkohol- eller narkotikatest m.v. 
bortvisning fra jobbet, 
personlighedstest m.v.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER STØDER MAN PÅ I ERHVERVSFORHOLD?
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ARTIKEL 7: BETINGELSER FOR 
SAMTYKKE
• Samtykke er betinget af følgende:

• Den dataansvarlige skal kunne påvise, at der er givet 
samtykke.

• En anmodning om skriftligt samtykke skal klart kunne 
skelnes fra andre forhold, være i letforståelig og 
lettilgængelig form og i klart og enkelt sprog – ellers ikke 
bindende.

• Et samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage, og oplysning 
derom skal gives inden samtykke.

• Det skal være lige så let at trække sit samtykke tilbage som 
at give det.

• Samtykke ifm. opfyldelse af kontrakt må ikke være gjort 
betinget af samtykke til behandling, der ikke er nødvendig for 
opfyldelse af denne kontrakt.

• Afkrydsning i et felt eller valg af behørige tekniske 
indstillinger er stadig gyldig.
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DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER (1)
Den registrerede har en række rettigheder efter GDPR:
› Ret til gennemsigtig kommunikation: Al kommunikation med den registrerede

skal ske på en kortfattet, letforståelig og lettilgængelig form og i et klart og enkelt
sprog. 

› Oplysningspligt: Den registrerede skal bl.a. oplyses om den dataansvarliges
identitet, kontaktoplysninger (telefonnummer, e-mail adresse eller lignende), formålene
og retsgrundlaget for behandlingen – det kommer vi tilbage til

› Ret til indsigt: Den registrerede har ret til at få bekræftet, hvorvidt 
personoplysninger om den pågældende behandles, og i så fald adgang til 
oplysningerne.

› Ret til berigtigelse, sletning og begrænset behandling: Personoplysninger, 
der viser sig at være urigtige, behandlet i strid med persondatareglerne, ikke længere 
er nødvendige for formålet m.v., skal på anmodning berigtiges, slettes eller blokeres. 

› Ret til dataportabilitet: Den registrerede har ret til i et struktureret almindeligt 
anvendt og maskinlæsbart format at modtage indsamlede oplysninger om sig selv, når 
behandlingen er baseret på kontrakt eller samtykke. 
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DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER (2)
› Ret til indsigelse: Den registrerede har ret til at gøre indsigelse mod behandling af 

dennes personoplysninger, hvor behandlingsgrundlaget er baseret på legitime 
interesser, samt behandling med henblik på direkte markedsføring, herunder indsigelse 
mod profilering, i det omfang denne vedrører direkte markedsføring. 

› Automatiske afgørelser, herunder profilering: Den registrerede har ret til ikke 
at være til genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling 
(dvs. uden menneskelig indblanding), herunder profilering, som har retsvirkning eller 
på tilsvarende vis betydeligt påvirker den pågældende.

› Ret til at klage: Den registrerede kan til enhver tid klage til Datatilsynet over 
behandling af oplysninger om den pågældende.

› Frist for at besvare henvendelser: Uden unødig forsinkelse og i alle tilfælde 
senest 30 dage efter modtagelsen af en anmodning fra en registreret. Kan evt. 
forlænges med 2 yderligere måneder pga. kompleksitet, antal af henvendelser mv., 
men kræver, at den registrerede er orienteret herom inden 30 dage efter modtagelsen.
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DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER (3)
› Nærmere om oplysningspligten - den registrerede skal ved indsamling af

personoplysningerne oplyses om:
• Hvem den dataansvarlige er
• Hvilke oplysninger der behandles og på baggrund af hvilket 

retsgrundlag, herunder legitime interesser
• Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne
• Overførsel af oplysningerne til tredjelande
• Tidsrum for opbevaring (eller kriterier, der anvendes til at fastlægge 

tidsrummet)
• Retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af 

personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod behandling
• Retten til at tilbagekalde samtykke på ethvert tidspunkt
• Retten til at indgive klage
• Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, og 

oplysninger om logikken heri samt betydningen og konsekvenserne
• Hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede  tillige 

pligt til at oplyse, hvilken kilde personoplysningerne hidrører fra, og 
eventuelt hvorvidt de stammer fra offentligt tilgængelige kilder
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DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER (4)

› Begrænsninger i den registreredes rettigheder i forhold til
oplysningspligt og indsigtsret:
• “hvis den registeredes interesse i oplysningerne findes at burde

vige for afgørende hensyn til private interesser, herunder
hensynet til den pågældende selv”

› Undtagelsen kan tænkes anvendt f.eks. ifm. behandling af 
henvendelser fra whistleblowere og andre interne 
undersøgelser eller beskyttelse af forretningshemmeligheder
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PÅVISNING AF ANSVARLIGHED 
(ACCOUNTABILITY)
› Efter den 25. maj 2018 skal den dataansvarlige kunne 

påvise overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser 
efter forordningen, hvilket bl.a. kræver:

• Overblik over behandling af personoplysninger og lovligheden 
heraf, f.eks. ved udarbejdelsen af en fortegnelse over 
behandlingsaktiviteter

• Implementering af passende tekniske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger

• Iværksættelse af foranstaltninger, der sikrer efterlevelse af 
databeskyttelsesreglerne, f.eks. uddannelse af personale, 
implementering af databeskyttelsespolitikker og procedurer for 
behandling af anmodninger om indsigt, klager fra de 
registrerede mv.
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B2B-TELEMARKETING OG 
PERSONDATAREGLERNE
• B2B-telemarketing, dvs. hvor en virksomhed ringer 

til andre virksomheder med henblik på 
markedsføring, kan indebære behandling omfattet af 
persondatareglerne:
1) Notering af medarbejderens navn, e-mail, stilling m.v. afgivet 

over telefonen 
• Behandlingshjemmel kan findes i legitime interesser 

og/eller med henblik på indgåelse af aftale. 

2) Optagelse af telefonsamtaler
• Behandling kræver udtrykkeligt samtykke fra den 

pågældende medarbejder.  
• Husk de grundlæggende principper for behandling af 

personoplysninger (formålsbegrænsning, dataminimering, 
opbevaringsbegrænsning m.v.) og opfyldelse af 
oplysningspligten!
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B2B-TELEMARKETING OG 
MARKEDSFØRINGSREGLERNE
• B2B-telemarketing er i udgangspunktet tilladt uden 

samtykke.
• Undtagelser: 

• Robinsonlisten: Enkeltmandsvirksomheder kan frabede sig at 
blive ringet op af andre virksomheder, hvis virksomheden 
drives fra hjemmet. 

• Reklamebeskyttelse i CVR: Virksomhedens oplysninger i CVR 
må ikke anvendes til reklamehenvendelser, hvis virksomheden 
har frabedt sig reklamehenvendelser. 

• Reklamebeskyttelsen gælder ikke oplysninger, der fremgår 
andre steder end CVR, f.eks. på internettet. 

› Husk spam-reglerne ved direkte markedsføring med 
elektronisk post (e-mail, sms’er, inbox-meddelelser m.v.)
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