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Persondata



Nye love den 25. maj 2018

 EU’s persondata-forordning

 Også kaldet ”GDPR” (General Data 
Protection Regulation).

 Suppleret af dansk lovgivning kaldet 
”Databeskyttelsesloven”

 Kaldes her samlet 
”Persondataloven” ”Det kan således umiddelbart forventes, at de samme generelle overvejelser,

som fremgår af tilsynets informationstekst om slægtsforskning,
ligeledes vil være relevante efter databeskyttelsesforordningens regler”

Datatilsynet, januar 2018



Hvad er persondata?

ALMINDELIGE PERSONDATA

 Navn og adresse

 Fødselsdato

 Familieforhold (relationer)

 Arbejde

 Telefonnummer

Enhver form for information om en identificeret eller 
identificerbar fysisk person (den registrerede)

PERSONDATA MED HØJERE GRAD AF 
BESKYTTELSE

1. Følsomme oplysninger (helbreds-
mæssige forhold, seksuelle forhold, 
etnisk baggrund, politisk eller religiøs 
baggrund)

2. Oplysninger om strafbare forhold

3. Fortrolige oplysninger (fx adoption, 
faderskab, økonomiske forhold)

4. Fotos (portrætfotos)



Hvad er omfattet af persondataloven?
Persondataloven gælder som hovedregel for al behandling af personoplysninger.

 Først og fremmest elektronisk behandling af oplysninger, der er 
omfattet af reglerne. Det kan f.eks. være indsamling, registrering eller 
systematisering

 Behandling kan også være offentliggørelse af oplysninger på en 
hjemmeside eller sociale medier

 Behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et 
register.

Det er nemlig, når personoplysninger bruges på en måde, som gør 
dem let og hurtigt søgbare, at interessen for at beskytte dem 
aktualiseres.



Hvad er omfattet af persondataloven?

Omfattet Ikke omfattet

Anden lovgivning:
CPR-loven
Ophavsretsloven
Straffeloven (privatlivets fred)



Hvem er omfattet af persondataloven?
Enhver behandling af andres personoplysninger, der ikke sker i en rent privat sammenhæng, 
skal ske i overensstemmelse med reglerne på databeskyttelsesområdet.

Privat sammenhæng Offentlig sammenhæng

Dataansvarlig (dig) Dig (Facebook)

Databehandler Facebook
(den service du bruger)



Almindelige 
persondata



Vejledning vedr. almindelige persondata

Slægtsforskere kan offentliggøre 
ikke-følsomme 
personoplysninger (både 
nulevende og døde)

Nulevende har indsigelsesret –
dog kun mht. egne data



Persondata med 
højere grad af 
beskyttelse



Vejledning vedr. persondata med højere 
grad af beskyttelse

Kan offentliggøres hvis:

 Personen har givet sit 
udtrykkelige samtykke 

 Personen har selv offentliggjort 
oplysningerne

 Eller til varetagelse af en 
berettiget interesse og denne 
interesse klart overstiger 
hensynet til den registrerede.



Sammenfatning



Samlet oversigt efter nye forordning

Almindelige
persondata

Persondata med højere 
grad af beskyttelse

Nulevende 
personer

Kan offentliggøres, dog 
har personen 
indsigelsesret

Kun med udtrykkelig 
samtykke eller allerede 
offentlige oplysninger

Afdøde personer Ingen begrænsning Kan offentliggøres 10 år 
efter personens død



Omfattet af 
persondataloven?

Følsomme
persondata?



Omfattet af 
persondataloven?

Følsomme
persondata?


