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Et uomgængeligt buzzword

GDPR

ET  T I LBAGEBL I K  
Michael Hopp, partner

For præcis to år siden rundede vi den anden milepæl for GDPR. Den første var den politiske vedtagelse 

i december 2015, og den anden var naturligvis den formelle dato for anvendelsen. Et kæmpe stykke 

arbejde lå forud for denne dag, den 25. maj 2018, - men få var dog kommet helt i mål, og en del 

arbejder sig stadig op ad bjerget. 

Her to år senere er GDPR stadig et uomgængeligt buzzword, der også i normale tider står højt på 

dagsordenen i danske virksomheder og myndigheder - og med god grund. Databeskyttelse er et 

område, som er under konstant udvikling. Strømmen af nye domme og afgørelser er kontinuerlig, og 

GDPR-barren hæves fortsat. Med andre ord, arbejdet med persondataforordningen er både omfattende 

og juridisk kompliceret.

Dertil kommer, at betydningen af reglerne stiger dag for dag. Samfundet bliver hele tiden mere 

digitaliseret, og brugen af data bliver både bredere og dybere.

Heldigvis har to år med GDPR lært os meget, og vi er blevet mange erfaringer rigere. 

I Plesners Persondata Team har vi lige fra den spæde GDPR-begyndelse hjulpet vores klienter med at 

blive klædt på til arbejdet med forordningen. For os er denne toårs-jubilæumsdag en oplagt mulighed 

for at stille skarpt på de erfaringer, som de seneste to år har givet os og samtidig se frem mod nye 

GDPR-eventyr. 

Rigtig god læselyst!

VELKOMMEN |

M a j  2 0 2 0  |  3



JURI D I S K  STAT US 
Michael Hopp, partner

Jesper Husmer Vang, senioradvokat

To år er gået siden kalenderen 

viste 25. maj 2018, dagen hvor 

EU's databeskyttelsesforordning 

trådte i kraft. To år hvor person-

dataretlig compliance har været 

en uundgåelig diskussion i 

virksomheder, organisationer og 

myndigheder, der har arbejdet 

hårdt på at efterleve 

forordningens krav.

Det er vores indtryk, at mange 

gennem de seneste to år har arbejdet 

intensivt og oprigtigt med at få 

overholdelse af GDPR indarbejdet i 

deres organisation. Overholdelse af 

GDPR er imidlertid en løbende proces, 

da forandringer i f.eks. 

forretningsgange og indkøb af nyt IT-

udstyr kan medføre, at der på ny skal 

tages stilling til behandlingshjemmel 

og laves risikovurderinger. Dertil 

kommer det helt almindelige, daglige 

arbejde med interne kontroller, 

rapportering og revurderinger, selv 

hvor der ikke er sket ændringer.

Vi kan i forbindelse med vores 

rådgivning se, at der er mange

virksomheder, som har udfordringer 

med at få deres GDPR-projekter til at 

leve over tid.

Dette kræver bl.a., at GDPR arbejdet 

er forankret i hele organisationen fra 

ledelsen og ned, og at alle kender og 

udfører deres opgaver, samt at der 

bliver udført kontrol hermed.

I Plesner er vi meget bevidste om, at 

vi ikke kun skal kunne hjælpe vores 

klienter med juraen, men at vi også 

skal kunne hjælpe med at få juraen til 

at leve i klienternes organisation.

Vi tilbyder derfor hjælp til 

gennemførelse af projekter, herunder 

GDPR-projekter, af et håndplukket 

team af specialister, der tilsammen har 

dyb kendskab til de enkelte juridiske 

specialer, indsigt i særlige forhold om 

den relevante branche og praktisk

erfaring med projektledelse og 

implementering af compliance-tiltag.
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Overholdelse af GDPR er imidlertid en løbende

proces, idet forandringer i f.eks. 

forretningsgange og indkøb af nyt IT-udstyr

kan medføre, at der på ny skal tages stilling til

behandlingshjemmel og laves 

risikovurderinger

Hvordan er det så gået med 

Datatilsynets håndhævelse af 

GDPR de to første år med de nye 

regler?

Vi kan i hvert fald konkludere, at 

Datatilsynet bl.a. i forbindelse med 

deres tilsyn i efteråret 2018 har 

bemærket, at det påhviler den 

dataansvarlige at påvise, at 

behandlingen er i overensstemmelse

med reglerne. Man skal med andre ord

kunne dokumentere hele kæden, 

herunder f.eks.:

• At behandlingen (data og

datastrømme) er afdækket

• At man har foretaget en GAP 

analyse

• At man har dokumenteret sin 

risikovurdering med tilhørende

mitigerende foranstaltninger - og 

det gælder både risikovurderingen i 

forhold til materielle krav (art. 25) 

og risikovurderingen i forhold til

datasikkerhed (art. 32)

• At foranstaltningerne er

implementeret i praksis

• At foranstaltningerne i praksis

fungerer konsekvent og som

tilsigtet (hvilket kræver, at man 

kan dokumentere, at man fører

løbende kontrol)

• At man griber ind, hvis

foranstaltningerne ikke følges eller

ikke fungerer som tilsigtet

Herudover kan vi konkludere, at 

Datatilsynet benytter hele sin 

værktøjskasse, når der skal fastsættes 

sanktioner som følge af konstaterede 

overtrædelser af GDPR. 

Tilsynet udtaler således kritik, 

udsteder forbud og påbud samt 

indstiller til bøder. 

I relation til bøderne har Datatilsynet -

i den private sektor - indtil videre 

indgivet tre politianmeldelser med 

bødeindstillinger på henholdsvis 1,2 

mio. kr. (Taxa 4x35), 1,5 mio. kr. 

(IdeDesign) og 50.000 kr. (JobTeam). 

Der er dermed lagt op til et opgør med 

de meget lave bøder, som man så med 

den gamle persondatalov, og det bliver 

spændende at følge, om anklage-

myndigheden og domstolene vil følge 

Datatilsynets bødeindstillinger.

Datatilsynet har også indgivet 

politianmeldelse mod Gladsaxe 

Kommune og Hørsholm Kommune med 

bødeindstillinger på henholdsvis 

100.000 kr. og 50.000 kr. grundet 

mangelfuld behandlingssikkerhed. 

Efter de gamle regler var det ikke 

muligt at straffe offentlige 

myndigheder for overtrædelser af de 

persondataretlige regler. Der er 

således varslet nye tider, hvilket de 

offentlige myndigheder vil være nødt 

til at tage bestik af. 
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18. MARTS 2019: POLITIANMELDELSE AF TAXA 4x35 FOR MANGELFULD EFTERLEVELSE AF 

GDPR'S REGLER OM DATAMINIMERING OG SLETNING 

I forlængelse af et tilsynsbesøg hos Taxa 4x35, har Datatilsynet indstillet taxaselskabet til en bøde på 1,2 mio. kr. for 

overtrædelse af GDPR's regler om dataminimering og sletning. Taxaselskabet havde på tidspunktet for tilsynet omkring 9. mio. 

personhenførbare taxature gemt uden et sagligt formål og i strid med selskabets egen slettepolitik. 

Datatilsynet udtalte samtidig alvorlig kritik af, at taxaselskabet ikke i tilstrækkelig grad havde dokumenteret de sletninger, der 

var foretaget i systemerne og virksomhedens procedurer herfor.

Sagen illustrerer - sammen med nedenstående sag med IDdesign, at Datatilsynet ser med stor alvor på overtrædelser af de 

grundlæggende principper i GDPR art. 5. Herudover kan man ved en gennemgang af Datatilsynets spørgeskemaer i forbindelse 

med tilsynet (er offentliggjorte) få et godt indblik i, hvad tilsynet finder, at der skal til, for at man kan påvise sin over holdelse 

af GDPR, jf. art. 5.2.

3. JUNI 2019: POLITIANMELDELSE AF IDDESIGN 

I forlængelse af et tilsynsbesøg hos IDdesign har Datatilsynet indstillet møbelkæden til en bøde på 1,5 mio. kr. for manglende 

sletning af oplysninger om ca. 385.000 kunder. Datatilsynet udtalte samtidig alvorlig kritik af, at IDdesign bl.a. ikke havde 

fastlagt og dokumenteret frister for sletning af personoplysninger.

|  OVERBLIK

UDVALGT E  AFGØRELS ER   
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Fra Datatilsynet fra perioden 25. maj 2018 og frem

25. OKTOBER 2019: ID-VALIDERING VED ANMODNINGER FRA REGISTREREDE 

I en klagesag udtalte Datatilsynet kritik af Pandora for, uden undtagelser, at anmode om ID -validering af registrerede ved 

udøvelse af deres rettigheder efter GDPR kapitel III. Dette gjorde sig også gældende i situationer, hvor der ikke var tvivl o m 

den registreredes identitet. Datatilsynet gav samtidig Pandora et påbud om at tage stilling til, om den registreredes anmodni ng 

kunne imødekommes på det foreliggende grundlag.

Datatilsynet udtalte, at Pandoras praksis var i strid med princippet om dataminimering, jf. art. 5.1.c., og bemærkede samtidi g, 

at der alene kan anmodes om ID-validering, hvis der er rimelig tvivl om den registreredes identitet, jf. art. 12.6.

Sagen illustrerer, at Datatilsynet ikke accepterer, at man gør det unødigt kompliceret for de registrerede at udnytte deres 

rettigheder i kapitel III. Man er derfor nødt til konkret at forholde sig til, hvad der skal til for at autentificere en regi streret i en 

given sag - man kan ikke sætte skøn under regel.

18. NOVEMBER 2019: INDSIGT HOS DSB

I en klagesag udtalte Datatilsynet alvorlig kritik af, at DSB havde handlet i strid med GDPR art. 15.3 og 12.2 og 3, idet DSB

ikke havde udleveret indholdet af alle de personoplysninger, som DSB behandlede om klager, fx i form af en kopi. DSB havde 

bl.a. ikke udleveret en kopi af tv-overvågningsbilleder af klager.

Sager vedrørende grundprincipperne i art. 5
Sager vedrørende grundprincipperne i art. 5

Sager vedrørende anmodninger fra de registrerede



Klager havde bedt om indsigt i alt, hvad DSB havde om klager.

Datatilsynet indskærpede i den forbindelse over for DSB, at der ikke kan stilles krav om, at en registreret udtrykkeligt 

skal anmode om at få indsigt i de personoplysninger, som DSB måtte behandle om en registreret i forbindelse med tv -

overvågning.

Da DSB ikke gav klager alle oplysninger i første omgang, endte DSB også med at svare klager senere end en måned efter 

modtagelsen af anmodningen.

Det er vigtigt, at man sørger for at give en registreret alle de oplysninger, som man behandler om den pågældende. Der er dog 

ikke noget til hinder for, at man som dataansvarlig kontakter den registrerede og spørger til, om det er nogle bestemte 

oplysninger, der ønskes indsigt i. Er der ikke det, må man give den registrerede alle oplysninger.

En sidste interessant ting i afgørelsen var, at Datatilsynet ikke fandt grundlag for at udtale kritik af, at DSB med henvisni ng til 

GDPR art. 11.1 og 2, ikke havde givet indsigt i de personoplysninger, som DSB eventuelt havde indsamlet ved hjælp af cookies.

Som dataansvarlig er det værd at være opmærksom på art. 11, hvorefter man kan afvise anmodninger fra de registrerede, hvis 

man har foretaget pseudonymisering af personoplysninger og derfor ikke længere er i stand til umiddelbart at identificere 

oplysninger om den registrerede.

15. MAJ 2020: JOBTEAM POLITIANMELDT FOR AT HAVE SLETTET OPLYSNINGER, DER VAR 

OMFATTET AF EN INDSIGTSANMODNING

Datatilsynet har i forlængelse af en klagesag politianmeldt JobTeam og indstillet virksomheden til en bøde på 50.000 kr. for at 

have slettet oplysninger, der var omfattet af en indsigtsanmodning efter GDPR art. 15. Sletningen skete i perioden efter 

fremsættelsen af anmodningen og inden virksomhedens besvarelse.

Politianmeldelsen viser, at Datatilsynet ikke vil acceptere, at man som dataansvarlig forhindrer en registreret i at udøve sine 

rettigheder (her fx til at kontrollere rigtigheden af oplysninger mv.) ved at foretage sletning frem for at forholde sig til 

indsigtsanmodningen. 

Det bemærkes, at Datatilsynet foretager politianmeldelse for overtrædelse af art. 5.1.a., og ikke art. 15, hvilket formentlig 

skyldes, at det ikke kan udelukkes, at JobTeam kunne have benyttet sig af undtagelserne til indsigtsretten.

Herudover er det interessant, at Datatilsynet udtaler følgende: 

"Det er Datatilsynets opfattelse, at en overtrædelse af forordningens grundlæggende principper om behandlingssikkerhed for 

en virksomhed i en sag som denne som udgangspunkt ikke kan sanktioneres med en lavere bøde end 50.000 kr., hvis 

forordningens grundlæggende krav om, at bøder skal være effektive og have afskrækkende virkning, samtidig skal overholdes."

Datatilsynet lægger således op til minimumsbøder på 50.000 kr. for virksomheders overtrædelse af de grundlæggende 

principper.

|  OVERBLIKKET OVERBLIK  |
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22. NOVEMBER 2018: INDSIGT I TV-OVERVÅGNING 

Datatilsynet vurderede, at et shoppingcenter skulle have givet en registreret indsigt i optagelser fra tv -overvågning.

Tekniske udfordringer og omkostninger kan ikke begrunde manglende overholdelse af GDPR



Shoppingscentret havde begrundet et afslag med, at centeret ikke havde tilstrækkelige videoredigeringskompetencer til at slør e 

andre personer på optagelserne.

Afgørelsen illustrerer, at Datatilsynet ikke accepterer tekniske udfordringer som begrundelse for ikke at imødekomme 

anmodninger fra de registrerede.

11. FEBRUAR 2019: TDC OG DATAMINIMERING 

Datatilsynet vurderede på baggrund af en klage, at TDC's registrering af trafik - og lokaliseringsdata var i strid med data-

minimeringsprincippet, da TDC registrerede flere oplysninger end krævet efter logningsbekendtgørelsen. TDC begrundede 

indsamlingen af "ekstra" oplysninger med mobilnettets opbygning. 

Afgørelsen illustrerer, at indretningen af et IT-system - og omkostningerne forbundet med at ændre dette - ikke kan begrunde 

manglende overholdelse af reglerne om dataminimering.

16. APRIL 2019: PÅBUD TIL REJSEKORT A/S

Datatilsynet udtalte alvorlig kritik af Rejsekort A/S som følge af, at Rejsekort A/S undlod at berigtige en klagers urigtige 

personoplysninger. Den manglende berigtigelse skyldtes, at rejsekortsystemet ikke understøttede berigtigelse, herunder i 

relation til  lokationsoplysninger. 

Datatilsynet gav Rejsekortet et påbud om at imødekomme klagers anmodning om berigtigelse samt et påbud om at komme med 

en plan for, hvordan rejsekortsystemet kan blive indrettet i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.  

Afgørelsen illustrerer, at IT-udfordringer ikke ændrer på det forhold, at den dataansvarlige skal overholde de persondataretlige 

regler, herunder art. 16 om berigtigelse af urigtige oplysninger .

8  |  M a j  2 0 2 0

16. MAJ 2019: BRUD PÅ PERSONDATASIKKERHEDEN HOS PFA PENSION

Sagen blev indledt på baggrund af, at PFA Pension inden for en kortere periode havde anmeldt 66 brud på persondata-

sikkerheden til Datatilsynet. 62 af de anmeldte brud vedrørte utilsigtede videregivelser af oplysninger. 

Datatilsynet udtalte kritik af, at PFA Pension ikke havde haft den fornødne sikkerhed, jf. art. 32.

|  OVERBLIK

28. MARTS 2019: DK HOSTMASTER 

Datatilsynet meddelte DK Hostmaster påbud om at ophøre med at offentliggøre personoplysninger om fuldmægtige i "WHOIS" -

databasen, da offentliggørelsen efter Datatilsynets opfattelse ikke var nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i 

samfundets interesse, jf. art. 6.1.e, ligesom behandlingen skete i strid med dataminimeringsprincippet i art. 5.1.c.

Under sagen havde DK Hostmaster argumenteret for, at det fulgte af domæneloven, at der skulle ske offentliggørelse af 

oplysninger om fuldmægtige. Erhvervsstyrelsen havde imidlertid i en afgørelse fastslået, at dette ikke var tilfældet.

Afgørelsen illustrerer, at man skal være opmærksom på, at man får fortolket retlige forpligtelser i anden lovgivning korrekt.

Gør man ikke dette, risikerer man også at handle i strid med GDPR. Der er i øvrigt en stribe afgørelser, som bekræfter DK 

Hostmaster afgørelsen. 

Det er vigtigt, at man har styr på sit hjemmelsgrundlag

Sager vedrørende persondatasikkerhed og brud på denne
.



Samtidig noterede Datatilsynet sig, at PFA Pension løbende havde monitoreret det etablerede sikkerhedsniveau, og at selskabet

på baggrund af de passerede brud allerede inden tilsynets henvendelse havde taget skridt til at implementere yderligere 

sikkerhedsforanstaltninger for at styrke behandlingssikkerheden.

Det er vores vurdering, at sagen ikke "kun" var endt med en kritik, hvis PFA Pension ikke løbende havde monitoreret og fulgt 

op på sine sikkerhedsforanstaltninger.

Sagen viser således, at man får kredit i form af mildere sanktioner, hvis man udviser ansvarlighed, jf. art. 5.2., i sin 

efterlevelse af GDPR. 

26. FEBRUAR 2020: VIDEREGIVELSE AF BESKYTTEDE ADRESSEOPLYSNINGER

I sagen havde BEC utilsigtet videregivet beskyttede adresseoplysninger i forbindelse med automatiske pengeoverførsler . 

Videregivelsen skyldtes bl.a., at der var tale om et ældre system, og at der i forbindelse med konvertering af oplysninger fra et 

ældre system til et nyt system var sket en ukorrekt konvertering af en markering, der styrerede adressebeskyttelsen.

Datatilsynet udtalte alvorlig kritik af BEC og udtalte samtidig:

"Det er Datatilsynets opfattelse, at der i forbindelse med behandling af personoplysninger, skal ske test og løbende opfølgni ng,

der sikrer, at personoplysningerne behandles med vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed."

Sagen illustrerer, at Datatilsynet har en klar forventning om, at man løbende tester og følger op på de sikkerheds-

foranstaltninger, som man har truffet på baggrund af en risikovurdering efter art. 32. Viser kontrollerne, at foranstaltningerne 

ikke er tilstrækkelige, må man genbesøge sin risikovurdering og eventuelt træffe yderligere foranstaltninger. Datatilsynet ha r 

udtalt noget lignende i en sag med Kolding Kommune fra 22. april 2020. 

10. MARTS 2020: GLADSAXE KOMMUNE OG HØRSHOLM KOMMUNE POLITIANMELDT FOR 

MANGELFULD BEHANDLINGSSIKKERHED

Datatilsynet har i to konkrete sager politianmeldt Gladsaxe Kommune og Hørsholm Kommune og indstillet til, at kommunerne 

idømmes bøder på henholdsvis 100.000 kr. og 50.000 kr.

I begge sager havde kommunerne fået stjålet computere, der ikke var krypterede, men hvorpå der lå fortrolige og følsomme 

personoplysninger om borgere og medarbejdere.

De to sager er de første nogensinde, hvor offentlige myndigheder indstilles til en bøde for overtrædelse af data-

beskyttelsesregler. Dette var ikke muligt efter den gamle persondatalov.

Sagerne illustrerer, at Datatilsynet har en klar forventning om, at man ikke - uden fornøden kryptering - gemmer fortrolige og 

følsomme personoplysninger på flytbare medier, så som bærbare computere mv. Sagerne illustrerer også, at Datatilsynet har 

særlige forventninger til, at offentlige myndigheder passer ordentligt på borgernes oplysninger, da borgerene ikke har 

mulighed for at fravælge behandlingerne.

|  OVERBLIKKET OVERBLIK  |
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5. AUGUST 2019: TILSYN MED DATABEHANDLERE I RANDERS KOMMUNE 

I forlængelse af et tilsyn med Viborg Kommune konstaterede Datatilsynet, at

A. Randers Kommune i mange tilfælde ikke havde levet op til kravene i art. 28(3), herunder, at

Brug af databehandlere
.



i) kommunen manglede at indgå gyldige databehandleraftaler med 68 af kommunens 

databehandlere 

ii) kommunen havde i enkelte tilfælde ikke i tilstrækkelig grad forholdt sig til hvordan 

forpligtelserne opfyldes i praksis, og 

iii) kommunen ikke tilstrækkelig klart havde givet instruks til samtlige databehandlere 

B. Randers Kommune havde ført løbende tilsyn med de databehandlere, som var udvalgt til stikprøvekontrol, 

men

C. Randers Kommune ikke havde ført løbende tilsyn hos kommunens underdatabehandlere

På baggrund af ovennævnte udtalte Datatilsynet alvorlig kritik af Randers Kommune og bad samtidig om en redegørelse for, 

hvad kommunen fremadrettet vil gøre, for at leve op til sine forpligtelser. 

Afgørelsen illustrerer bl.a., at Datatilsynet har vedvarende fokus på dataansvarliges brug af databehandlere, idet tilsynene 

følger op på lignende tilsyn fra 2014 og 2016. Der er således god grund til at kontrollere, om man i sin egen organisation ha r 

helt styr på sine databehandlere. Det er i den forbindelse vigtigt, at man får lavet en ordentlig risikovurdering efter art. 28.1., 

og at man fører kontrol med, om databehandleren lever op til det aftalte.

Herudover er det vigtigt at bemærke, at Datatilsynet - ved fastsættelsen af sanktion - lægger vægt på, at Randers Kommune 

skulle opdatere et stort antal aftaler, og at kommunen havde et overblik over og en plan for at få aftalerne opdateret. Hvis 

man som organisation konstaterer, at man har udfordringer med efterlevelse af regler i GDPR, er det vigtigt, at man får lagt en 

klar plan for, hvordan man vil rette op på den manglende efterlevelse. Dette kan være en formildende omstændighed ved 

fastsættelse af sanktion.

21. JANUAR 2020: HERNING KOMMUNES BRUG AF DATABEHANDLERE

Sagen opstod på baggrund af, at Herning Kommune i september 2019 anmeldte et brud på persondatasikkerheden til 

Datatilsynet.

I sagen havde en underdatabehandler til Herning Kommune - EG A/S - benyttet sig af en underunderdatabehandler uden 

specifik godkendelse fra Herning Kommune. Dette indebar bl.a. en potentiel overførsel af personoplysninger hidrørende fra 

Herning Kommune til lande uden for EU/EØS.

Datatilsynet udtalte i sagen alvorlig kritik af EG A/S, da virksomheden ikke havde efterlevet reglerne i GDPR artikel 28.2 

(manglende indhentelse af godkendelse) - hvormed EG A/S måtte anses som selvstændig dataansvarlig, jf. art. 28.10 - og 

artikel 44 (overførsel til land uden for EU/EØS uden hjemmel).

Udover kritikken af EG A/S fastslog Datatilsynet, at Herning Kommune havde et brud på persondatasikkerheden som følge af 

det passerede - det vil sige den utilsigtede brug af en underdatabehandler. Når dette er et brud på persondatasikkerheden 

skyldes dette bl.a., at den manglende godkendelse af underunderdatabehandleren indebar, at Herning Kommune blev 

forhindret i at foretage en risikovurdering i overensstemmelse med art. 28.1.

Man skal således være meget opmærksom på, om man - som dataansvarlig - har styr på samtlige databehandlere i et 

databehandler set'up, da man vil have et brud på persondatasikkerheden, hvis der sker uautoriseret brug af 

underdatabehandlere.
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