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Persondatarettens legaldefinitioner - »Dataansvarlig«, »databehandler«,
»personoplysninger«, »behandling« og »register«

♦ Databeskyttelsesforordningen indeholder en række krav til myndigheder, virksomheder og foreninger. Rækkevidden af reglerne og
det ansvar, der følger med, afhænger i væsentlig grad af de grundlæggende definitioner, som findes i forordningens art. 4. En del af
disse udgør en videreførelse af tilsvarende begreber i persondataloven, og Justitsministeriet har derfor lagt op til, at vi i Danmark
kan videreføre retstilstanden for begreberne. I artiklen efterprøves dette postulat, idet der foretages en EU-konform analyse af
forordningens legaldefinitioner. Det konkluderes, at det kun i meget begrænset omfang er muligt at bruge de danske retskilder om
begreberne.

Af Jesper Løffler Nielsen, advokat og ph.d., Focus Advokater P/S, og Anne Larsen, fuldmægtig, Nævnenes
Hus.

1. Introduktion til emnet
1.1. »Same Procedure as Last Year«?
Siden 25. maj 2018 har personoplysninger været reguleret af
databeskyttelsesforordningen (herefter: »Forordningen«)1 samt den
danske særregulering i databeskyttelsesloven.2
Forordningen indeholder en lang række krav til behandling af
personoplysninger. Dens art. 4 definerer en stor del af de begreber,
der anvendes i resten af forordningen. Legaldefinitionerne svarer
indholdsmæssigt til definitionerne i persondatadirektivet3 (herefter:
»Direktivet«), som blev vedtaget i 1995 og implementeret i dansk
ret ved persondatalovens4 vedtagelse i år 2000.
På baggrund af denne historik anførte Justitsministeriet følgende
i den betænkning, som ligger til grund for Forordningens
implementering i Danmark:5

»Databeskyttelsesforordningens artikel 4 indeholder definitioner, som i vidt
omfang svarer til definitionerne i artikel 2 i databeskyttelsesdirektivet, jf. således
definitionerne af de helt centrale begreber som personoplysninger, behandling,
register, dataansvarlig, databehandler, modtager og tredjemand. Det må derfor
antages, at det er muligt at videreføre den gældende retstilstand – og
Datatilsynets praksis vedrørende disse begreber – når forordningen får virkning
25. maj 2018.«

På overfladen er denne konklusion oplagt, eftersom
legaldefinitionerne stort set ordret er videreført fra Direktivet til
Forordningen.
Det er dog væsentligt at holde sig for øje, at der er tale om
unionsretlige begreber, som skal fortolkes EU-konformt.6 Dette
var principielt set også en forpligtelse under Direktivet, men der
var et større råderum for national fortolkning,7 og dette råderum
blev i dansk ret udnyttet til fulde. Retskildebilledet i Danmark har
været præget af, at der ved implementeringen af Direktivet var et
ønske om så vidt muligt at bevare den danske retsstilling efter de
såkaldte »registerlove«.8 Denne videreførelse af registerlovenes
regler, og ikke mindst grundlæggende definitioner, skete ved en
langtrukken og rodet lovgivningsproces, som gør det vanskeligt at
afgøre, om en given dansk retskilde er EU-konform eller ej.
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Det første forslag til persondatalov, som blev udarbejdet af det såkaldte
»Registerudvalg«, lå helt bevidst fra udvalgets side9meget tæt op ad Direktivet.
Hverken dette eller et efterfølgende revideret forslag blev dog vedtaget, og
undervejs i processen blev der stillet over 250 spørgsmål til forslaget i
Folketinget, hvoraf en stor del var udtryk for et politisk ønske om at videreføre
retsstillingen fra registerlovene. Først da endnu et forslag med yderligere
ændringer af både ordlyd og lovbemærkninger blev fremsat i december 1999,
blev persondataloven vedtaget.10 Resultatet er, at forarbejderne til
persondataloven i relation til en række af de begreber, som Justitsministeriet

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

2 Lov nr. 502 af 23. maj 2018 (herefter: Databeskyttelsesloven).
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af

personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.
4 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger.
5 Betænkning 2017 nr. 1565, »Databeskyttelsesforordningen – og de retlige rammer for dansk lovgivning«, pkt. 2.3.4, s. 73 (herefter: 2017-betænkningen).
6 Hvad der nærmere ligger i »EU-konform« fortolkning uddybes nedenfor i afsnit 1.2.
7 Direktivet indeholdt både bestemmelser af total- og minimumsharmoniserende karakter, se hertil betænkning 1997 nr. 1345, »Behandling af

personoplysninger«, (herefter: 1997-betænkningen), s. 32 ff.
8 Lov nr. 293 af 8. juni 1978 om private registre mv. og lov nr. 294 af 8. juni 1978 om offentlige myndigheders registre.
9 Ibid., s. 21.
10 For enmere fyldestgørende gennemgang af processen og henvisninger til de konkrete forarbejder, se HanneMarieMotzfeldt, »God databehandlingsskik

– udvalgte problemstillinger ved forvaltningsmyndigheders videregivelse af personoplysninger«, DJØF Forlag, 2009, s. 23 ff. (herefter: Motzfeldt
2009).
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nævner ovenfor (»personoplysninger«, »register«, »dataansvarlig« og
»databehandler«) udtrykkeligt lagde op til en videreførelse af retsstillingen
under registerlovene.11

Det er da også værd at bemærke, at Datatilsynet oprindeligt ikke
selv havde til hensigt at videreføre hele sit »bagkatalog« af
afgørelser truffet med hjemmel i persondataloven efter
Forordningens ikrafttræden, jf. tilsynets pressemeddelelse af 7. juni
2018:12

»Da disse afgørelser var truffet efter det gamle retsgrundlag (persondataloven),
var planen i første omgang ikke at føre dem med over på den nye hjemmeside.
Der har imidlertid været en stor efterspørgsel efter de gamle afgørelser, og
derfor er vi ved at gøre mange af dem tilgængelige her på den nye hjemmeside
…
Vær dog opmærksom på, Datatilsynet ved denne offentliggørelse ikke har taget
stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var
truffet efter de nuværende regler …«.

Endelig mindskes retskildeværdien af hidtidig praksis og andre
danske retskilder også af, at EU-Domstolen i de seneste år har
afsagt en række afgørelser vedrørende fortolkningen af
legaldefinitionerne i Direktivet. Da begreberne er videreført i
Forordningen udenmaterielle ændringer, har disse afgørelser fortsat
stor retskildeværdi. Som det vil fremgå af det følgende, fortolker
EU-Domstolen ofte de omhandlede begreber udvidende, hvorimod
danske retskilder i vidt omfang har lagt op til en indskrænkende
fortolkning.

1.2. EU-konform fortolkning og relevante retskilder
Danmark har siden år 2000 været forpligtet til at fortolke
legaldefinitionerne EU-konformt,13 og denne forpligtelse blev
udtrykkeligt bekræftet af Domstolen i Google Spain-sagen.14
Forpligtelsen må anses for at være blevet skærpet med
Forordningens vedtagelse, og et af hovedformålene med
Forordningen var da også at imødegå den fragmentering, der var
opstået under Direktivet, og forsøge at opnå en mere konsekvent
og ensartet retsstilling, jf. Forordningens præambelbetragtning nr.
9 og 10.
EU-Domstolen praksis spiller en afgørende rolle i den EU-
konforme fortolkning,15 og det samme gør vejledninger fra
Databeskyttelsesrådet (tidligere Artikel 29-gruppen/WP29).
Nationale retskilder har fortsat en vis retskildeværdi under
forordningen, forudsat at de er udtryk for en EU-konform
fortolkning, jf. næste afsnit.

1.3. Struktur og afgrænsning
Sigtet med denne artikel er at belyse de legaldefinitioner, som er
videreført fra Direktivet til Forordningen. Ved netop disse begreber
er der, som belyst ovenfor, en betydelig risiko for, at danske
retskilder om begreberne ikke kan betragtes som EU-konforme.
Begreberne kan inddeles i to overordnede kategorier:
Den første gruppe (»personoplysninger«, »behandling«og
»register«) relaterer sig primært til, hvilke behandlinger der er
omfattet. Denne gruppe uddybes i afsnit 2 nedenfor.

Den anden gruppe (»dataansvarlig«, »databehandler«,
»modtager«og »tredjemand«) relaterer sig til fastlæggelsen af
Forordningens pligtsubjekter, dvs. spørgsmålet om, hvem der
forpligtes af reglerne, og hvilke forpligtelser de er underlagt.
Begreberne uddybes i afsnit 3 nedenfor.
Endelig samles der i afsnit 4 op på artiklens hovedspørgsmål: Er
Justitsministeriets antagelse ommuligheden for at videreføre danske
retskilder om begreberne retvisende?
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2. »Personoplysninger«, »behandling« og »register«
(materielt anvendelsesområde)
2.1. Introduktion
Forordningen angår »behandling af personoplysninger«, jf. art. 1,
stk. 1, dog således at »ikkeautomatisk«(dvs. manuel behandling af
papirdokumenter) alene er omfattet, hvis de er eller vil blive
indeholdt i et »register«, jf. art. 2, stk. 1.
I det følgende analyseres retsstillingen for de tre begreber under
Forordningen.

2.2. Personoplysninger
Forordningens art. 4, nr. 1, definerer »personoplysninger«på
følgende måde:
»enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk
person (»den registrerede«); 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.«

Selve definitionen suppleres af præambelbetragtning nr. 26 og 30
i Forordningen, som bl.a. præciserer, at pseudonymiserede
oplysninger samt »onlineidentifikatorer, som tilvejebringes af deres
enheder, applikationer, værktøjer og protokoller, såsom IP-adresser
og cookieidentifikatorer, eller andre identifikatorer, såsom
radiofrekvensidentifikationsmærker« også er omfattet. Dertil
understreger betragtning nr. 26 rækkevidden af begrebet ved at
præcisere indholdet af »identificerbar« på følgende måde:
»For at afgøre, om en fysisk person er identificerbar, bør alle midler tages i
betragtning, der med rimelighed kan tænkes bragt i anvendelse[...]. For at
fastslå, om midler med rimelighed kan tænkes bragt i anvendelse til at
identificere en fysisk person, bør alle objektive forhold tages i betragtning,
såsom omkostninger ved og tid der er nødvendig til identifikation, under
hensyntagen til den tilgængelige teknologi på behandlingstidspunktet og den
teknologiske udvikling.«

11 Lovforslag nr. 147 fremsat den 9. december 1999 til lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger, de specielle bemærkninger til
lovens § 3.

12 Nyhed af 7. juni 2018, »Historiske afgørelser på vej«. Sidst set på www.datatilsynet.dk den 18. december 2018.
13 For en generel uddybning af forpligtelsen til EU-konform fortolkning af direktiver, se Reisenhuber (red.), »European Legal Methodology«, 2017,

særligt s. 317-405.
14 C-131/12 (Google Spain), præmis 32-41.
15 Præsidenten for EU-Domstolen, Koen Lanearts, holdt i oktober 2018 enmeget anbefalelsesværdig tale, hvori han gennemgik en stor del af Domstolens

hidtidige afgørelser vedr. fortolkning af Direktivet samt verserende sager omhandlende både Direktivet og Forordningen. Talen kan findes på EU-
Kommissionens hjemmeside www.ec.europa.eu (sidst set den 20. januar 2019).
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Både EU-Domstolen16 og WP2917 har behandlet Direktivets
definition på »personoplysninger« indgående, og de forskelle, der
er i hhv. Direktivets og Forordningens definition samt indholdet
af betragtning 26 og 30, udgør i vidt omfang blot en kodificering
af disse retskilder. Datatilsynet synes, ligesom EU-Domstolen,
generelt at anlægge en bred fortolkning af begrebet,18 hvilket da
også ifølge de EU-retlige forarbejder var hensigten.19
Bredden af begrebet medfører, at der opstår nye grænsetilfælde,
efterhånden som teknologien udvikler sig, fx IP-adresser,
adfærdsbaseret markedsføring20, wi-fi analytics21 samt big data
og machine learning.22

Af de nævnte teknologier er IP-adresser23 den »ældste«, og der findes da også
en lang række retskilder om emnet.
WP29 har i flere vejledninger udtalt, at en IP-adresse efter omstændighederne
kan udgøre en personoplysning.24 EU-Domstolen har behandlet emnet i tre
sager under Direktivet, hhv. Scarlet,25Bonnier26 og Breyer.27Også Datatilsynet
har behandlet spørgsmål og er i alle tilfælde nået frem til, at behandlingen af
IP-adresser faldt indenfor begrebet.28Ud fra de foreliggende retskilder kan der
opstilles følgende delkonklusioner:
72
For det første udgør IP-adresser en personoplysning, når den behandles af
internetudbyderen, der har mulighed for at koble IP-adressen med navnet på
en kunde, jf. også præmis 51 i Scarlet-dommen. For det andet vil der tillige
være tale om personoplysninger, hvis IP-adressen registreres med henblik på
efterfølgende at finde frem til identiteten på brugeren bag IP-adressen.29 For
det tredje må det lægges til grund, at såfremt IP-adressen anvendes til sporing
af brugerens adfærd, fx ved anvendelse af cookies eller lignende teknologier,
vil der oftest være tale om personoplysninger.30 I øvrige tilfælde afhænger det
af en konkret vurdering, hvor der bl.a. skal tages hensyn til, hvorvidt den, der

registrerer IP-adressen, »råder over lovlige hjælpemidler, der gør det muligt
for denne at få identificeret den registrerede gennem den yderligere viden, som
denne persons internetudbyder råder over.«31 Hvorvidt der foreligger »lovlige
hjælpemidler« skal afgøres konkret og med udgangspunkt i de relevante
nationale regler. Domstolen har dog i Breyer-sagen sat baren for disse »lovlige
hjælpemidler« meget lavt og henviser bl.a. til, at der i Tyskland er mulighed
for »i tilfælde af angreb på netværk, at henvende sig til den kompetente
myndighed, for at denne kan tage de nødvendige skridt for at opnå disse
oplysninger hos internetudbyderen og for at foranledige strafferetlig
forfølgning.«32 I samme retning taler også, at Forordningen udtrykkeligt nævner
»onlineidentifikatorer« i både art. 4 og præambelbetragtning nr. 30.33

Domstolen har i skrivende stund en sag under behandling, hvor
generaladvokaten i sit forslag til afgørelse konkluderer, at IP-
adresser registreret af en hjemmeside til brug for et såkaldt »Like-
plugin« fra Facebook, er omfattet.34

2.3. Behandling
Forordningens art. 4, nr. 2, definerer »behandling« som,
»enhver aktivitet eller række af aktiviteter—med eller uden brug af automatisk
behandling — som personoplysninger eller en samling af personoplysninger
gøres til genstand for […]«.

Herefter oplistes en lang række eksempler på behandlinger.
Definitionen er ifølge Forordningens præambelbetragtning nr. 15
teknologineutral og omfatter derfor både digitale og manuelle
behandlinger.
Behandlingsbegrebet er primært relevant ved fastlæggelsen af,
hvorvidt en given aktivitet overhovedet er omfattet af Forordningen
eller ej, jf. også afsnit 2.1. ovenfor. Begrebet har dog også betydning
for afgrænsningen af Forordningens ansvarssubjekter (som

16 Se fx Forende sager C-92/09 og C-93/09 (præmis 53 og 54, vedr. selskabsnavn for personligt ejede selskaber); C-342/12 (præmis 18-22, vedr.
arbejdstageres tidsregistreringer); C-615/13 P (præmis 28-30, oplysninger om ekspertudtalelser); C-141/12 og C-372/12 (præmis 33-48, vedr.
personoplysninger indeholdt i en juridisk analyse); samt C-434/16 (eksamensbesvarelse alene påført eksamensnr.).

17 »Opinion 4/2007 on the concept of personal data« (herefter: WP 136).
18 Fx har tilsynet anset oplysninger om fingeraftryk (2004-219-0208), BBR-oplysninger (2003-323-0101), optagelse af telefonsamtaler (2002-215-

0103), billeder (2007-631-0020), selskabsnavn på enkeltmandsejede virksomheder (2012-42-0397) samt I/S'er (2015-082-0134) , GPS-oplysninger
(2012-211-0038), nummerplader (2015-631-0122) og IP-adresser (uddybes nedenfor) for omfattet af begrebet.

19 Se hertil WP 136, s. 4, med henvisninger.
20 Dette emne er indgående behandlet WP29's vejledning 2/2010 (WP 171) samt af Jesper Løffler Nielsen i artiklen »Cookies og internetmarkedsføring

- regulering og (manglende) håndhævelse«, trykt i U 2010B.319.
21 Se bl.a. »Guidance on Wi-fi analytics«fra det engelske datatilsyn, ICO (2016), hvoraf bl.a. fremgår: »Simply because you do not know the name of

an individual does not mean that you cannot identify that individual. Using a MAC address or other unique identifier to track a device with the
purpose to single them out or treat them differently (eg by offering specific products, services or content) will involve the processing of personal
data«.

22 Se bl.a. vejledninger fra det norske tilsyn (»Artificial intelligence and privacy«, 2018) samt det engelske (»Big data, AI, machine learning and
dataprotection«, 2017).

23 En IP-adresse (Internet Protokol-adresse) er et unikt nummer, som netværksenheder (f.eks. computere) bruger til at kommunikere med hinanden
over Internetprotokollen. Der er med andre ord tale om et nummer, som gør det muligt at identificere den enkelte computer.

24 Se fx WP37 (s. 21), WP136 (s. 16), WP148 (s. 8-9), samt WP171 (s. 9).
25 Domstolens dom af 24. november 2011, C-70/10.
26 Domstolens dom af 19. april 2012, C-461/10. Sagen er afsagt med hjemmel i et andet direktiv (direktiv 2002/58), men i præmis 51 og 52 henvises

udtrykkeligt til persondatadirektivet, og der nås til samme konklusion som i Scarlet-sagen.
27 Domstolens dom af 19. oktober 2016, C-582/14.
28 Se j.nr. 2002-219-0135 (håndhævelse overfor ulovlig fildeling), 2007-311-0031 og 2009-321-0219 (indsamling af oplysninger om IP-adresser ved

brug af cookies med henblik på statistiske analyser af trafikdata på enkelte hjemmesider) samt 2013-42-0962 (logning af chat-samtaler).
29 WP 136, s. 16 og 17.
30 Se præambel 30. For en uddybende behandling af dette spørgsmål, se også Jesper Løffler Nielsen, »Cookies og internetmarkedsføring - regulering

og (manglende) håndhævelse«, trykt i U 2010B.319.
31 C-582/14, præmis 31-49.
32 Ibid., præmis 47.
33 For en mere indgående behandling af emnet, herunder en diskussion af hvilken betydning det har, hvorvidt IP-adressen er statisk eller dynamisk, se

Borgesius, »The Breyer Case of the Court of Justice of the European Union: IP-adresses and the Personal Data Definition«, trykt i EDPL 1/2017.
34 Generaladvokatens forslag til afgørelse af 19. december 2018, sag C-40/17, præmis 55-58.
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behandles nærmere nedenfor i afsnit 3) samt for rækkevidden af
en række materielle regler, herunder kravet om et lovligt
behandlingsgrundlag for enhver behandling (art. 6-10) og det nye
krav om fortegnelser over enhver behandlingsaktivitet (art. 30).
EU-Domstolen har forholdt sig til begrebets rækkevidde i en
række sager, herunder Lindquist-sagen35 (offentliggørelse af
oplysninger på internettet), Google Spain-sagen36 (en
søgemaskineudbyders automatiske indeksering af søgeresultater)
og Rynes-sagen37 (tv-overvågning), og i alle tilfælde blev
behandlingen anset for omfattet af reglerne.
Særligt forholdet til kravet om et lovligt behandlingsgrundlag har
ført til, at der i teorien har været omfattende diskussioner og
analyser af behandlingsbegrebets rækkevidde,38men der synes nu
at være konsensus om, at behandlingsbegrebet omfatter stort set
alt, hvad man kan gøre (eller undlade at gøre) med
personoplysninger.39

2.4. Register
Et »register« defineres i Forordningens art. 4, nr. 6, som
»enhver struktureret samling af personoplysninger, der er tilgængelig efter
bestemte kriterier, hvad enten denne samling er placeret centralt eller decentralt
eller er fordelt på funktionsbestemt eller geografisk grundlag«.

I præambelbetragtning nr. 15 præciseres det, at »Sagsmapper eller
samlinger af sagsmapper samt deres forsider, som ikke er
struktureret efter bestemte kriterier […]« som følge heraf ikke er
omfattet.
Danmark valgte ved implementeringen af Direktivet at indføre
en mere snæver definition af begrebet »register«, end Direktivets
ordlyd lagde op til.40 Datatilsynet har tillige med henvisning til
forarbejderne anlagt en snæver fortolkning af begrebet.41Alligevel
konkluderer Justitsministeriet i 2017-betænkningen, at der
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»ikke [er] holdepunkter for at antage, at retstilstanden har ændret
sig.«42
Denne konklusion er vanskelig at følge, men under alle
omstændigheder har EU-Domstolen i en afgørelse fra juli 201843
slået fast, at begrebet skal fortolkes langt bredere, end de danske
retskilder lægger op til. Sagen omhandler håndskrevne noter
nedskrevet af medlemmer af Jehovas Vidner under deres
forkyndelsesvirksomhed, fx om hvem der har vist interesse for at
blive en del af trossamfundet. Der var tale om oplysninger, som på
intet tidspunkt havde været digitale. Domstolen henviste til

Direktivets definition på et register og udtalte, at der er behov for
at anlægge en »bred definition af begrebet »register«« (præmis
56), samt at Direktivet ikke specificerer den form for strukturering,
der skal til, førend en samling dokumenter er omfattet (præmis 58).
På baggrund heraf konkluderes, at »det ikke [er] nødvendigt, for at
en sådan samling kan være omfattet af dette begreb, at den omfatter
kartotekskort, konkrete fortegnelser eller andre søgesystemer«, og
som følge heraf er de i sagen omhandlede noter omfattet af
Forordningen (præmis 62).
Opsummerende kan det konkluderes, at Forordningens
registerbegreb er langt bredere end det, som har været lagt til grund
i dansk ret under persondataloven. I praksis vil det således være
svært at forestille sig ret mange praktiske eksempler, hvor
papirdokumenter falder udenfor, idet myndigheder og virksomheder
sjældent vil have grund til at gemme sagsmapper og/eller arkiver,
som på ingen måde er strukturerede.

2.5. Opsamling - Hvornår finder Forordningen
anvendelse på papirdokumenter?
Som det er fremgået ovenfor, er begreberne »personoplysninger«,
»behandling« og »register« i udpræget grad blevet fortolket
udvidende af EU-Domstolen.
I kontrast hertil er danske retskilder, herunder ikke mindst
forarbejderne til persondataloven, i væsentlig grad præget af de
mere snævre fortolkninger af begreberne, som vi kendte fra
registerlovene. Dette forløb har ført til et broget retskildebillede
og heraf følgende usikkerhed om retsstillingen.
Dette gælder ikke mindst spørgsmålet om, hvornår behandlingen
af papirdokumenter er omfattet af reglerne.44Det danske Datatilsyn
efterlyste da også en mere klar retsstilling på dette område under
forhandlingerne om forordningen.45Desværre synes Datatilsynets
bønner ikke at være blevet hørt, idet spørgsmålet om Forordningens
anvendelsesområde ikke blev præciseret yderligere i den endelige
udgave. Vi står derfor nu med en tvetydig retsstilling, hvor stærke
argumenter begge veje taler for hver sin fortolkning:
På den ene side kan art. 2 læses således, at Forordningen kun
finder anvendelse på papirdokumenter (»anden ikkeautomatisk
behandling«), såfremt oplysningerne »er eller vil blive indeholdt
i et register«. WP29 synes at anlægge en sådan fortolkning, og det
synes da også at have været hensigten, da Direktivet var under
forhandling tilbage i starten af 1990'erne.46
På den anden side kan forarbejderne til de relevante bestemmelser
også læses således, at de alene omhandler oplysningernes

35 C-101/01, præmis 19-27.
36 C-131/12, præmis 21-41.
37 C-212/13), præmis 25.
38 Motzfeldt 2009, s. 44 ff. med henvisninger.
39 Se bl.a. Christopher Kuner, »European Data Protection law«, 2. udgave, 2007, s. 75; Rücker i »New European General Data Protection Regulation

– A Practioner's Guide«, 2018, s. 10; samt Peter Blume »Databeskyttelsesret« 2018, s. 137 ff.
40 KBET 1997 nr 1345 om behandling af personoplysninger, s. 213 ff.
41 Jf. fx Datatilsynets årsberetning 2000, s. 24-25.
42 2017-betænkning, s. 72-78.
43 EUD C-25/17 (Jehovas Vidner), præmis 52-62.
44 For en indgående behandling af spørgsmålet og samme konklusion, se Motzfeldt 2009, særligt s. 44-51 samt 108-125.
45 J.nr. 2012-111-0013.
46 WP 136, s. 5. samt COM(92) 422 Final, s. 12.
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oprindelige form, således at manuel indhentelse af oplysninger
alene er omfattet, såfremt de indgår i et register, men at digitale
oplysninger er omfattet, uanset hvilken form de (videre)behandles
i.47 Adskillige danske retskilder peger i retning af en sådan
fortolkning, herunder flere afgørelser fra Datatilsynet,48
Justitsministeriets nylige FAQ om »Frivillige foreningers
behandling af personoplysninger«49 samt U 2011.2343 H (uddybes
umiddelbart nedenfor). I samme retning taler også, at den binære
opdeling mellem digitale og ikke-digitale oplysninger blev
formuleret på en tid, hvor overgangen fra det ene format til det
andet var mindre »flydende«, end den er i dag, hvor printere er
allemandseje, og kvitteringer kan indscannes ved at tage et billede
med sin telefon. Denne teknologiske udvikling kan meget vel få
afgørende betydning, når/hvis EU-Domstolen en dag får lejlighed
til at tage stilling til spørgsmålet.50 Endelig er beskyttelsesbehovet
ikke nødvendigvis mindre, blot fordi oplysninger foreligger i
papirform.
I et vist omfang er der tale om en teoretisk diskussion uden den
store praktiske relevans. For det første medfører Domstolens meget
brede fortolkning af registerbegrebet, jf. afsnit 2.4. ovenfor, at
mange papirdokumenter under alle omstændigheder vil være
omfattet. For det

74
andet må det anses for usandsynligt, at nationale tilsyn og domstole
vil lade en given behandling falde udenfor reglerne ud fra en
formalistisk fortolkning af begreberne, såfremt dette konkret vil
føre til et uhensigtsmæssigt resultat.
Højesterets afgørelse i U 2011.2343 H udgør et godt eksempel herpå, uanset at
retskildeværdien i relation til fortolkning af Forordningen må anses for
begrænset: Sagen omhandlede en kommunes telefoniske videregivelse af
oplysninger om en tidligere ansat til en anden kommune. I sagen gjorde de to
kommuner gældende, at »Persondataloven finder heller ikke anvendelse i sagen.
Dette skyldes, at der hverken var tale om elektronisk udveksling af informationer
eller om udveksling af oplysninger indeholdt i et manuelt register…«. Højesteret
afviste denne argumentation og henviste til, at de omhandlede oplysninger
oprindeligt »blev skrevet på et almindeligt tekstbehandlingssystem og dermed
var omfattet af persondataloven«, samt at de efter det oplyste »… fortsat blev
behandlet elektronisk i kommunen og dermed var omfattet af persondataloven.«

Som et mere aktuelt eksempel kan nævnes en sag, der for nyligt fik omtale i
medierne: I en DR-artikel fra november 201851 anføres det, at »Bunkevis af
papirer med oplysninger om cpr-numre, navne og referater fra sager om
tvangsfjernelse af børn har ligget frit fremme i et lokale hos Københavns
Kommunes socialforvaltning, hvor almindelige borgere har adgang.« Og af

samme artikel fremgår også, at chefen for tilsynsenheden i Datatilsynet, Jesper
Husmer Vang, anser de løse bunker med papirer for omfattet af
persondataforordningen: »Det er problematisk, for som ansvarlig for
personoplysninger har man pligt til at passe på dem, enten ved at låse dem inde
i et lokale eller et aflåst skab. Og når det er oplysninger om børn, er vi helt
oppe i den følsomme kategori. Han regner med, at Borgercenter Børn og Unge
nu underretter Datatilsynet om sikkerhedsbristen.«

3. »Dataansvarlig« og »databehandler«
(Pligtsubjekterne)
3.1. Introduktion
I dette afsnit skal der ses nærmere på begreberne dataansvarlig
(herunder fælles dataansvarlige) og databehandler (herunder
underdatabehandlere), dvs. Forordningens pligtsubjekter.
Historisk set har begreberne rødder helt tilbage til 1970'erne, hvor
forskellige lande, herunder Danmark, indførte lovgivning om
beskyttelse af personoplysninger og/eller registre.52De første EU-
retlige initiativer blev taget ved EU-Kommissionens forslag til
persondatadirektiv i 1990, idet begrebet »databehandler« dog først
blev indført i et senere udkast.53
Pligtsubjekterne i Forordningen har vidt forskellige forpligtelser
og ansvarsområder, og det har derfor stor praktisk betydning for
den enkelte organisation, hvornår man er hvad. Dernæst udgør
afgrænsningen af ansvaret også selve fundamentet for beskyttelsen
af personoplysninger, jf. også WP29:54

»Hvis det ikke er tilstrækkelig klart, hvad der kræves af hvem – f.eks. hvis der
ingen ansvarlige er, eller der er en lang række af mulige registeransvarlige
[dataansvarlige, red.] – er der en åbenlys risiko for, at der sker for lidt, om
overhovedet noget, og at de juridiske bestemmelser forbliver virkningsløse.«

På trods af begrebernes centrale rolle giver afgrænsningen ofte
anledning til udfordringer i praksis.55 Den primære årsag hertil er,
at begreberne og de tilhørende definitioner blev introduceret på et
tidspunkt, hvor IT var i sin spæde begyndelse, og hvor rolle- og
ansvarsfordelingen mellem dataansvarlige og databehandlere var
mere simpel og binær, end tilfældet er i nutidens moderne samfund.
Også disse begreber har i dansk ret været præget af, at Danmark
ved implementeringen af Direktivet i vidt omfang bestræbte sig på
at videreføre retsstillingen fra registerlovene.56 Til eksempel var
databehandlere i registerlovene afgrænset til
»EDB-servicebureauer«, modsat det teknologineutrale
databehandlerbegreb i Direktivet og Forordningen.57Datatilsynets

47 Motzfeldt synes netop at læse EU-forarbejderne på denne måde, jf. Motzfeldt 2009, s. 209, note 414.
48 Se fx j.nr. 2005-216-0250 samt 2011-313-0474 (i sidstnævnte udtalte tilsynet: »Datatilsynet lægger til grund, at oplysningerne om A har været

behandlet i et elektronisk dokumenthåndteringssystem, hvorfra de er udprintet og sendt med brev til fagforening F2. Datatilsynet lægger herefter til
grund, at videregivelsen af oplysningerne om A i brevet af XX 2011 er omfattet af persondataloven, jf. lovens § 1, stk. 1«).

49 På s. 11 nævnes et eksempel, hvor en medarbejder i en squashklub printer helbredsoplysninger om et foreningsmedlem og sender dem med posten
til en anden klub, hvor det konkluderes, at »Foreningens videregivelse af helbredsoplysningerne er omfattet af databeskyttelsesreglerne[…]«.

50 Fenger anfører, at »den fællesskabsretlige fortolkningsstil [har] en særlig evolutiv og retsudviklende karakter«, samt at »fokus er mindre på lovgivers
formodede intentioner på det tidspunkt, hvor retsreglen blev vedtaget«, jf. Henrichsen m.fl. (red.), »Forvaltningsretlige perspektiver«, 2006, s. 88.

51 »Sager om tvangsfjernelse af børn lå frit fremme i forvaltning«, set på www.dr.dk den 22. november 2018.
52 For en omfattende historisk gennemgang, se Alsenoy, »The Allocation of responsibility and risk among actors involved in personal data processing«

af august 2016 (herefter: Alsenoy 2016), s. 101-211.
53 Ibid., s. 212-228.
54 WP 169, s. 7.
55 WP 169, s. 2 og 6. Se også henvisninger til adskillige afhandlinger om emnet hos Alsenoy 2016, s. 18 ff.
56 Lovforslag nr. 147 fremsat den 9. december 1999 til lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger, de specielle bemærkninger til

lovens § 3.
57 Ifølge Motzfeldt 2009 medførte en samlet fortolkning af persondatalovens struktur og forhistorie, at databehandlerbegrebet under persondataloven

var bredere end under registerlovene, men at henvisningen til registerlovene i forarbejderne medførte, at »kerneområdet for databehandlerbegrebet
er edb-servicevirksomhed«, se s. 90 ff.
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praksis har tillige begrænset retskildeværdi, idet de historisk set
oftest blot har lagt de involverede parters rubricering af ansvar som
dataansvarlig eller databehandler til grund uden selvstændig
stillingtagen fra tilsynets side.58
I det følgende analyseres de to begreber med hovedfokus på de
EU-retlige retskilder, herunder praksis fra EU-Domstolen samt
WP29's »udtalelse om begreberne registeransvarlig og
registerfører« fra 2010 (WP169). Herudover vil vejledninger fra
nationale tilsyn, herunder det danske, blive anvendt som
supplerende

75
fortolkningsbidrag, idet vejledningerne indeholder en række
eksempler på begrebernes anvendelse i praksis.59

3.2. Dataansvarlig
3.2.1. Definition og ansvar
Forordningens art. 4, nr. 7, definerer en dataansvarlig, som »En
fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution
eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til
hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages
behandling af personoplysninger.«Den dataansvarlige er underlagt
samtlige forpligtelser i Forordningen.60

3.2.2. Hvem kan være dataansvarlig?
Det klare udgangspunkt er, at rollen som dataansvarlig påhviler
juridiske personer, dvs. myndigheder og virksomheder.61
Også foreninger vil som udgangspunkt være dataansvarlige for
behandling af personoplysninger, der foretages i foreningens regi.62
Endelig kan også privatpersoner være dataansvarlige. EU-
Domstolen har da også pålagt private et dataansvar i en række
sager.63 Det er dog ikke definitionen på »dataansvarlig«, som er
afgørende i denne henseende, men derimod rækkevidden af
privatsfæreundtagelsen i Forordningens art. 2, stk. 2, litra c. Som
følge heraf skal emnet ikke forfølges yderligere her, idet det blot
kort kan fremhæves, at de nævnte præjudikater fra Domstolen,
herunder ikke mindst præmisserne i sagen om Jehovas Vidner,
synes at efterlade et meget snævert anvendelsesområde for
privatsfæreundtagelsen.64

3.2.3. Kontrol over formål og hjælpemidler
Kriteriet for, om en fysisk eller juridisk person er dataansvarlig,
er, om vedkommende »afgør, til hvilke formål og med hvilke
hjælpemidler der må fortages behandling«.
Kontrolelementet (»afgør«) er definitionens vigtigste element,
der som sådan adskiller den dataansvarlige fra øvrige aktører.65
Den engelske betegnelse for en dataansvarlig udtrykker dette
kontrolelement mere rammende: »controller«.
Den dataansvarlige afgør, hvorfor og hvordan oplysningerne skal
behandles, dvs. databehandlingens »formål« og »hjælpemidler«.
At fastlægge formåletmed en given behandling (dvs. hvorfor nogle
personoplysninger skal indsamles, og hvad de skal bruges til) er
det mest centrale kriterium for fastlæggelse af dataansvar. Den
samfundsmæssige og teknologiske udvikling har medført, at
databehandlere i stadig stigende grad har indflydelse på eller måske
endda selvstændigt fastlægger hjælpemidlerne til en given
behandling. Dette kriterium har derfor ikke samme relevans for
begrebsafgrænsningen som tidligere.66 Kernespørgsmål om
behandlingen, fx hvilke oplysninger der skal behandles, hvor længe
og hvem de skal deles med, kan dog alene afgøres af den
dataansvarlige.67

Til illustration af kontrolbegrebets betydning i praksis kan nævnes spørgsmålet
om advokaters dataansvar: En række ældre danske retskilder peger i retning af,
at en advokat som udgangspunkt vil indtage rollen som databehandler.68 Det
altovervejende udgangspunkt må dog være, at advokaten er selvstændigt
dataansvarlig i forbindelse med sagsbehandling, bl.a. fordi advokaten typisk
handler under en meget bred fuldmagt og derfor ofte træffer selvstændige
beslutninger om behandlingen af personoplysninger (fx hvilke oplysninger der
er relevante at fremskaffe som beviser i en retssag), og sådanne beslutninger
kan alene træffes af en dataansvarlig.69 Der er enkelte modifikationer til dette
udgangspunkt, herunder når advokater leverer »utraditionelle« advokatydelser
såsom administration af en whistleblowerordning.70

3.2.4. Fælles dataansvar
De foregående afsnit tager udgangspunkt i de situationer, hvor der
er tale om en dataansvarlig, der alene har
76
kontrollen over formålet med behandlingen (samt eventuelt også
hjælpemidlerne). De relevante beslutninger kan dog også træffes

58 Se i samme retning Blume/Motzfeldt 2018, afsnit 3.3.
59 I det følgende vil således bl.a. blive henvist til Justitsministeriets og Datatilsynets vejledning om dataansvarlige og databehandlere, november 2017

(herefter: Vejledning om dataansvarlige og databehandlere). Også de norske, engelske og franske tilsyn har lavet vejledninger om dette emne.
60 WP 169, s. 4.
61 WP 169, s. 15.
62 Justitsministeriets vejledning »Ofte stillede spørgsmål – Frivillige foreningers behandling af personoplysninger«, af december 2018, s. 4. Det

afgørende er, om foreningen har beslutningskompetence ift. behandlingen af oplysninger. Hvis ikke det er tilfældet, vil dataansvaret kunne falde
tilbage på de personer, som træffer beslutninger om behandling af personoplysninger på vegne af foreningen, jf. det engelske Datatilsyn (ICO): »How
do you determine whether you are a controller or processor?«, sidst set på www.ico.org.uk d. 7.1.2019.

63 Se fx Lindquist (C-101/01), præmis 46 og 47; Rynes (C-212/13), præmis 19-35 samt Jehovas Vidner (C-25/17), præmis 42-50.
64 For en diskussion af Domstolens indskrænkende fortolkning af privatsfæreundtagelsen, se Gellert, »Door-to-Door Preaching by Jehova's Witnesses

Community Falls under Data Protection Law«, trykt i EDPL 3/2018.
65 WP29 opdeler kontrolbegrebet i tre forskellige former for kontrol: Juridisk, implicit og faktisk kontrol, jf. WP 169, s. 10-11.
66 WP 169, s. 14.
67 Ibid, s. 32.
68 Se hertil fx Waaben og Nielsen, »Lov om behandling af personoplysninger – med kommentarer«, 3. udgave, 2015, s. 165.
69 WP 169, s. 28 samt Vejledning om dataansvarlige og databehandlere, s. 23.
70 For en indgående behandling af emnet med samme overordnede konklusion, se Advokatsamfundets vejledning om »Advokatens behandling af

personoplysninger«, april 2018, s. 7 ff.
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i fællesskab med andre parter (»alene eller sammen med andre
afgør«).
Før Forordningens indtræden var der ganske få eksempler på
fælles dataansvar, herunder i Datatilsynets praksis.71
Justitsministeriets 2017-betænkning lagde også op til et snævert
anvendelsesområde og fremhævede, at der kan opstå usikkerhed
om ansvarsfordelingen, når flere parter er dataansvarlige for den
samme behandlingsaktivitet.72
Det er netop denne usikkerhed, som art. 26 i Forordningen har til
formål at afhjælpe ved at stille krav om en klar ansvarsfordeling
mellem parterne.
Art. 26 stiller krav om, at der i tilfælde af fælles dataansvar skal laves en
»ordning«, som typisk vil være en aftale eller en direkte kontrakt mellem
parterne, hvori parternes respektive ansvar præciseres. Formålet med
bestemmelsen er således at undgå usikkerhed om ansvarsfordelingen.73Dernæst
skal ordningen formidles til de registrerede, fx via eksterne privatlivspolitikker,
jf. bestemmelsens stk. 2.

En del af formålet med at kodificere kravene til fælles dataansvar
var da også, at rollen skulle have en mere fremtrædende rolle i
praksis og dermed også anvendes oftere i praksis. Meget tyder på,
at denne målsætning bliver indfriet. EU-Domstolen statuerede
således allerede kort efter Forordningens ikrafttræden et fælles
dataansvar mellem Facebook og administratorer af en fan- eller
virksomhedsside på Facebook.74 I juli 2018 kom der endnu en
afgørelse, hvori Domstolen også statuerede fælles dataansvar
mellem trossamfundet Jehovas Vidner og dets medlemmer ifm.
hvervningsaktiviteter.75Datatilsynet synes også at begynde at åbne
op for et bredere anvendelsesområde for reglerne om fælles
dataansvar, herunder i relation til fællesoffentlige IT-systemer.76
På baggrund af disse nyere retskilder står det klart, at reglerne om
fælles dataansvar på sigt kommer til at få et bredt
anvendelsesområde. EU-Domstolen har bl.a. slået fast, at fælles
dataansvar også kan foreligge, hvor den ene dataansvarlige har en
væsentlig større kontrol over eller indflydelse på behandlingen end
den anden,77 samt at den fælles indflydelse på formål og
hjælpemidler også kan have en mere uformel karakter.78 Selvom
vi på nuværende tidspunkt fortsat kun har begrænset praksis at læne

os op ad i relation hertil, kan der opstilles nogle typeeksempler for
fælles dataansvar:
- fælles IT-databaser mellem offentlige myndigheder79
- fæl les IT-da tabase r mel lem pr iva te

virksomheder/foreninger80
- fælles håndtering af medlemsoplysninger på tværs af to eller

flere foreninger eller sammenslutninger81
- visse former for rekrutteringsydelser82
- visse former for markedsføring på sociale medier.83

Med dette potentielt meget brede anvendelsesområde er der en
risiko for, at vi er på vej mod et krav om tusindvis, eller snarere
millioner, af aftaler om fælles dataansvar. Generaladvokat Bobek
rejser netop denne bekymring i sit udkast til afgørelse afsagt den
21. december 2018 i »ID Fashion«-sagen, og det bliver derfor
interessant at se, omDomstolen formår at finde en hensigtsmæssig
løsning på denne grundlæggende udfordring.

77
84

3.3. Databehandleren
3.3.1. Definition og ansvar
Definitionen på en databehandler fremgår af Forordningens art. 4,
nr. 8: »En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en
institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger
på den dataansvarliges vegne«. Databehandleren er således et
selvstændigt retssubjekt, som en dataansvarlig har valgt at
uddelegere en given aktivitet til, og hvor denne aktivitet går ud på
at behandle personoplysninger.
Databehandleren har mere afgrænsede forpligtelser end den
dataansvarlige, herunder indgåelse af en databehandleraftale (art.
28), sikre fortegnelser (art. 30), opretholde sikkerhed (art. 30) og
underrette den dataansvarlige ved databrud (art. 33, stk. 2).

3.3.2. »på den dataansvarliges vegne«
Behandlingen skal foretages »på den dataansvarliges vegne«. Det
følger således af Forordningens art. 29, at databehandleren alene
behandler »oplysninger efter instruks fra den dataansvarlige«.
Dermed er det den dataansvarlige, som beslutter, at der skal ske

71 Datatilsynets afgørelser i sagerne j.nr. 2007-212-0042 (FDB ogCoopA/S) samt 2015-082-0134 (VedrørendeDanmarks Nationalbank og Finanstilsynets
etablering af et »kreditregister«).

72 2017-betænkningen, s. 424.
73 Se præambelbetragtning nr. 79.
74 EUD C-210/16 (Facebook). Det bemærkes, at sagen er afsagt med hjemmel i Direktivet og ikke i Forordningen.
75 EUD C-25/17 (Jehovas Vidner), præmis 63-75.
76 Se fx Datatilsynets afgørelse i sagen j.nr. 2015-082-0134 (»kreditregisteret«); Vejledning om dataansvarlige og databehandlere, s. 15; samt

cirkulæreskrivelse nr. 9223 af 23. marts 2018 om fælles dataansvar vedrørende Moderniseringsstyrelsens fællesoffentlige systemer (sanktioneret af
Datatilsynet). Tilsvarende cirkulærer er også udstedt i relation til de it-systemer som STIL stiller til rådighed for undervisningssektoren, se orientering
link til de konkrete cirkulærer på https://uvm.dk/gdpr, set den 25. oktober 2018.

77 EUD C-210/16 (Facebook), præmis 43.
78 EUD C-25/17 (Jehovas Vidner), præmis 67 og 68.
79 Dette må anses for at være et kerneområde for reglerne om fælles dataansvar. Se eksempler i note 76 ovenfor.
80 Jf. WP 169, s. 20.
81 Se hertil fx Datatilsynets afgørelse i sagen j.nr. 2007-212-0042 (FDB og Coop).
82 WP29 giver således et konkret eksempel på et scenarie, hvor et rekrutteringsbureau bliver fælles dataansvarlig for sin kunde, og beskrivelsen synes

at afspejle den måde, hvorpå mange rekrutteringsbureauer håndterer en opgave, se WP 169, s. 19.
83 Foreløbigt har EU-Domstolen slået fast, at der er fælles dataansvar mellem Facebook og administratorer af Facebook-sider, jf. EUD C-210/16

(Facebook). Dernæst er der i skrivende stund endnu en afgørelse på vej, se note 84 nedenfor.
84 Sag C-40/17 - Fashion ID. Sagen omhandler ansvarsfordelingenmellem Facebook og en indehaver af en hjemmeside, som indeholder en »Like«-knap,

dvs. et link som muliggør, at brugeren direkte fra hjemmesiden »Synes godt om«indehaveren af hjemmesidens Facebookside. Generaladvokaten
fastslår under henvisning til sagerne C-210/16 (Facebook) og C-25/17 (Jehovas Vidner), at det er svært at komme udenom et fælles dataansvar
(præmis 59-70), men rejser samtidig en bekymring om, hvad en så bred fortolkning af begrebet på sigt kan føre til (præmis 71-93).
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behandling af personoplysninger, og som udgangspunkt også,
hvordan dette skal foregå. I forhold til det sidste er der dog en del
råderum for databehandleren, jf. nærmere i afsnit 3.2.3. ovenfor.
Der forekommer således i praksis ofte situationer, hvor fx en
cloudleverandør ensidigt dikterer samtlige vilkår i parternes aftale,
hvilket ikke i sig selv er til hinder for, at leverandøren anses som
databehandler, så længe kunden (den dataansvarlige) frivilligt har
valgt at acceptere vilkårene og således påtager sig det fulde ansvar
for deres indhold.85
Dernæst forudsættes der en vis selvstændig behandling fra
databehandlerens side, dvs. at behandlingen skal foregå uden for
den dataansvarliges direkte kontrolsfære (dog selvfølgelig inden
for rammerne af instruksen). Det er således den delvise overladelse
af kontrol over behandlingen, der medfører behovet for regulering
i en databehandleraftale. Dermed opstår der som udgangspunkt
ikke en databehandler, når fx en virksomhed »lejer« en konsulent
på timebasis og har den fulde råde- og instruksret over konsulenten,
når konsulenten alene tilgår personoplysninger under tilstedeværelse
på den dataansvarliges domicil.
Yderligere skal selve ydelsen omhandle behandling af
personoplysninger. Der findes således adskillige praktiske scenarier,
hvor en leverandør måske nok modtager personoplysninger i
forbindelse med udførelsen af en opgave på vegne af en kunde,
men hvor de blot indgår som en administrationsmæssig
nødvendighed.86 I et sådant tilfælde vil der oftest være tale om, at
leverandøren anses for at være selvstændig dataansvarlig for de
oplysninger, der modtages for at kunne levere hovedydelsen.87
Opsummerende kan det konkluderes, at databehandleren behandler
personoplysninger på vegne af den dataansvarlige og under dennes
instruks. Instruksen kan dog godt være meget generelt formuleret
(fx »opbevar mine data og pas godt på dem«),88 således at
databehandleren har frihed til, i et vist omfang, at fastsætte den
bedst egnede fremgangsmåde (»hjælpemidlerne«) til behandlingen
- hvilket også typisk er den ekspertise, der købes hos
databehandleren. Hvis databehandleren derimod overskrider
rammerne for instruksen, vil databehandleren blive anset for at
være selvstændig dataansvarlig for den pågældende behandling.89

3.3.3. Særligt om underdatabehandlere
I praksis forekommer det ofte, at databehandleren benytter sig af
en underdatabehandler, dvs. en underleverandør, som
databehandleren har uddelegeret en del af behandlingen til. I
sådanne tilfælde er databehandleren bl.a. forpligtet til at sikre sig
et generelt eller konkret samtykke fra den/de dataansvarlige samt
til at indgå en (under)databehandleraftalemed underleverandøren.90

3.4. En tredje mulighed?
Det har før været drøftet, om der findes en tredje gruppe af
pligtsubjekter, udover dataansvarlige og databehandlere (med
tilhørende underbegreber). Fx har dele af teorien anført, at begrebet
»tredjemand«, defineret i Forordningens art. 4, nr. 10, udgør et
selvstændigt pligtsubjekt.91 WP29 og størstedelen af teorien slår
dog fast, at en »tredjemand« dog er at betragte som en ny
selvstændig dataansvarlig.92
Uanset denne konklusion opstår der i praksis scenarier, hvor en
organisations behandling synes at falde uden for de to hovedgrupper
af pligtsubjekter. Eksempler herpå kan være rengøringsfolk, der
uundgåeligt får adgang til personoplysninger på et kontor, eller
kopimaskinereparatøren, der ifm. reparation af en kopimaskine får
adgang til alle de oplysninger, som før papirstoppet var
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sendt til print. Det danske Datatilsyn har om sidstnævnte scenarie
udtalt, at der ikke er tale om et databehandlerforhold.93 Omvendt
er der heller ikke tale om dataansvarlige, idet rengøringsarbejderen
og reparatøren ikke har egne behandlingsformål ift. kundens
papirdokumenter. Konklusionen må derfor være, at den utilsigtede
(men ofte uundgåelige) adgang til personoplysninger i de to nævnte
scenarier ikke udgør »behandling« i Forordningens forstand, jf.
nærmere afsnit 2.3. ovenfor.
Ud over disse to eksempler findes der en række praktiske scenarier, hvor det
er vanskeligt at nå til nogen endelig konklusion. Et eksempel herpå er, hvorvidt
en udbyder af papirmakulering bør anses for at være databehandler eller ej
i relation til deres destruktion af papirdokumenter på vegne af kunder, og der
synes at være argumenter begge veje.
Af argumenter imod er bl.a. blevet nævnt, at ydelsen i sagens natur alene
omhandler papirdokumenter, at der ikke kun er personoplysninger i
makuleringsspandene, samt at ydelsen er af rent praktisk karakter.
Omvendt kan man lægge vægt på, at en makuleringsudbyder (oftest) kører væk
med makuleringsspanden og opbevarer den i en kortere periode, hvorefter
udbyderen åbner spanden i forbindelse med selve makuleringen. At åbning af
de låste makuleringsspande og destruktion af oplysningerne indeni er en del af
opgaven (instruksen) medfører, at eksemplet adskiller sig fra fx en postudbyders
fragt af en pakke indeholdende papirdokumenter. Definitionen på »behandling«
omfatter bl.a. »opbevaring«, »sletning« og »tilintetgørelse«, jf. Forordningens
art. 4, nr. 2. At spandene indeholder andre oplysninger end personoplysninger
synes ikke at være afgørende, idet det samme er tilfældet for fx hostingudbydere,
som ingen bestrider er databehandlere. Endelig kan man pege på, at
Forordningens definition på en databehandler, i modsætning til forarbejderne
til persondataloven,94 er teknologineutral. De få retskilder, der på nuværende
tidspunkt forholder sig til emnet, synes at tale for rollen som databehandler.
EU-Kommissionen nævner konkret »Shredding documents containing personal
data« i en FAQ om Forordningens behandlingsbegreb,95 og en række
vejledninger nævner udtrykkeligt makuleringsudbydere som databehandlere.96

85 Vejledning om dataansvarlige og databehandlere, eksempel 4.
86 For en generel kritik af tendensen til at indgå unødvendigt mange databehandleraftaler, se Blume/Motzfeldt 2018.
87 Vejledning om dataansvarlige og databehandlere, s. 7 ff.
88 For en god ordens skyld bemærkes, at instruksen ikke i sig selv er tilstrækkelig, idet Forordningens art. 28 også indeholder en række indholdsmæssige

krav til en databehandleraftale. Disse krav ligger dog uden for rammerne af denne artikel og skal derfor ikke uddybes yderligere.
89 WP169, s. 25.
90 Se hertil Forordningens art. 28, stk. 2 og 4.
91 Se fx denne opfattelse hos Javier Aparicio Salom, »A third party to whom data are disclosed: A third group among those processing data«, International

Data Privacy Law, 11. juni 2014, s. 177-189.
92 WP 169, s. 31, samt Alsenoy 2016, s. 90, med henvisninger.
93 Vejledning om dataansvarlige og databehandlere, s. 8.
94 Se afsnit 3.1. ovenfor.
95 Se www.ec.europa.eu under fanen »Data Protection«.
96 Se fx det norske tilsyns vejledning om »Data processor agreements«(2012), s. 5; samt ENISA, »Guidelines for SMEs on the security of personal

data processing« (december 2016), s. 16.
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Vi kommer tættere på en klar konklusion om spørgsmålet, når EU-Domstolen
får anledning til at forholde sig til det principielle spørgsmål, hvornår print-
kopier af digitale oplysninger er omfattet af reglerne.97 Skulle EU-Domstolen
konkret få lejlighed til at tage stilling til makuleringsudbydere, vil det
sandsynligvis blive tillagt vægt, at en stor del af oplysningerne i sagens natur
er følsomme eller fortrolige, samt at alternativet til en rolle som databehandler
er, at makuleringsudbyderen slet ikke er et ansvarssubjekt under Forordningen.

3.5. Opsamling – Fortolkningsprincipper og
afgrænsning af roller i praksis
Det primære kriterium for afgrænsning af de enkelte roller er altså
kontrollen over »formålet«: Det er den dataansvarlige, som direkte
eller indirekte har besluttet, at de omhandlede personoplysninger
skal behandles og typisk også, hvornår behandlingen skal ophøre.
Træffes beslutninger herom af flere dataansvarlige i fællesskab,
formelt eller uformelt, vil der være tale om fælles dataansvar. Er
der derimod tale om, at en myndighed eller virksomhed er blevet
bedt om at behandle personoplysninger på vegne af en anden, og
alene behandler oplysningerne til dette formål, vil der være tale
om en databehandler.
Om man indtager en given rolle, fastlægges ud fra de kriterier,
som er anført i de foregående afsnit. Der er således tale om
materielle kriterier, hvorfor det som udgangspunkt ikke er muligt
at påvirke afgrænsningen ved aftaleregulering. Fastlæggelsen sker
på behandlingsniveau, hvorfor en virksomhed godt kan være
dataansvarlig for én type behandling (fx behandling af oplysninger
om sine ansatte) og databehandler for en anden (fx IT-drift på vegne
af et andet selskab).98
EU-Domstolen slog i Google-Spain-dommen fast, at en
formålsfortolkning af reglerne generelt set bør føre til en bred
fortolkning af begrebet »dataansvarlig«, da dette vil føre til den
mest effektive beskyttelse af de registreredes personoplysninger
og håndhævelse af deres rettigheder. 99 I Facebook-sagen anvendte
Domstolen det samme synspunkt som grundlag for at statuere fælles
dataansvar.100

Begge sager er afsagt med hjemmel i Direktivet, hvor databehandleren ikke var
et selvstændigt pligtsubjekt, og behovet for en udvidende fortolkning er derfor,
alt andet lige, blevet mindre med Forordningen. Omvendt kan der også peges
på, at begge afgørelser er afsagt efter Forordningens ikrafttræden, og hvis
databehandlerens begrænsede ansvar efter Direktivet havde en afgørende rolle
i EU-Domstolens optik, må man forvente, at dette ville have fremgået af
præmisserne.

I erkendelse af at definitionerne på hhv. dataansvarlig,
databehandler og fælles dataansvar kan være vanskelige at håndtere
i praksis har både WP29101 og de forskellige nationale tilsyn
opstillet nogle supplerende kriterier, som kan anvendes ved
fastlæggelsen i praksis. Nedenfor har vi forsøgt at samle flest mulige
af disse supplerende kriterier i et skema, idet vi har valgt at tage

det primære udgangspunkt i det engelske datatilsyns (ICO) måde
at opstille kriterierne på:
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102

4. Afrunding
Som det fremgår ovenfor, findes der adskillige eksempler på danske
retskilder om de grundlæggende legaldefinitioner i Forordningens
art. 4, der ikke kan betragtes som EU-konforme. Den primære
forklaring herpå skal findes i, at man fra dansk side ved
implementeringen af Direktivet i videst muligt omfang ønskede at
bevare retsstillingen under registerlovene. Efter en omfattende
behandling i Folketinget endte denne målsætning også med at
gennemsyre persondatalovens forarbejder, og disse forarbejder har
i høj grad påvirket Datatilsynets praksis under persondataloven.
Den danske tilgang og det danske retskildebillede står imidlertid
i kontrast til den EU-retlige tilgang, og mellem retskilderne er der
en række uoverensstemmelser af praktisk betydning, herunder ikke
mindst vejledninger fra WP29 og afgørelser fra EU-Domstolen,
der i udpræget grad fortolker legaldefinitionerne udvidende. En del
af forklaringen på denne udvidende fortolkning skal ifølge EU-
Domstolens præsident findes i, at persondatabeskyttelse er en EU-
retlig grundrettighed.103 Man kan mene, at denne »ekspansive
tendens« for persondataretten er uhensigtsmæssig,104 og under alle
omstændigheder rejser den en række principielle spørgsmål,105
men disse retspolitiske overvejelser skal ikke forfølges nærmere
her.
Den »nationalkonservative« tilgang, Danmark har haft til
bevarelsen af den hidtidige retsstilling og det kendte begrebsapparat,
er ikke unik for persondataretten,106 men det gør den ikke mere
korrekt.107 Justitsministeriets antagelse om, at »det er muligt at
videreføre den gældende retstilstand – og Datatilsynets praksis

97 Se afsnit 2.5. ovenfor.
98 WP 169, s. 9, 20 samt 31-32.
99 EUD C-131/12 (Google Spain), præmis 34.
100 EUD C-210/16 (Facebook), præmis 28.
101 WP 169, s. 28.
102 Se reference i note 62 ovenfor.
103 Præsidenten fremhævede i en tale afholdt i oktober 2018 betydningen af EU's charter om grundlæggende rettigheder artikel 7 og 8 i relation til

fortolkning af Direktivet og Forordningen, se reference i note 16 ovenfor.
104 Se fx Blume, »Persondataretlige grundfigurer«, 2017, s. 32.
105 Generaladvokat Bobek rejser dette spørgsmål i relation til fælles dataansvar, se note 84 ovenfor.
106 Markedsføringsretlige regler har været præget af samme udfordringer, se hertil Jesper Løffler Nielsen, »Fra »reklame« til »kommerciel kommunikation«

- Om reklamebegrebets udvikling og fortolkning i forhold til internettet«, trykt i U2011B.153.
107 Som Fenger udtrykker det, kan »begreber anvendt i en fællesskabsretsakt i sagens natur ikke fastlægges gennem en henvisning til tilsvarende begreber

i dansk ret, men må gives et selvstændigt fælleskabsretligt indhold.« Henrichsen m.fl. (red.), »Forvaltningsretlige perspektiver«, 2006, s. 89.
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vedrørende disse begreber«må derfor anses for at være en sandhed
med mange og væsentlige modifikationer.
Denne konklusion er selvsagt dårligt nyt for de mange praktikere,
der leder med lys og lygte efter retskilder, som kan omsætte
Forordningens ofte meget brede og til tider tvetydige bestemmelser
til konkrete konklusioner om retsstillingen i en given situation. Den
gode nyhed er, at EU-Domstolen ser ud til at fortsætte indsatsen

for at besvare de mange principielle spørgsmål, der fortsat
udestår.108
Afslutningsvist kan også nævnes, at Databeskyttelsesområdet i
deres program for 2019/2020 har varslet en opdatering af WP29's
vejledning om »Dataansvarlige og databehandlere« 109 fra 2010,
hvorfor der konkret i relation til disse begreber bør komme mere
klarhed, allerede inden året er omme.

108 Lige nu verserer der bl.a. følgende sager vedr. fortolkning af hhv. Direktivet og Forordningen: C-311/18 (Schrems II vedr. EU-Kommissionens
standardkontraktbestemmelser), C-623/17 (logning til brug for efterretningstjenester), C-345/17 (omhandler bl.a. begreberne »personoplysninger«samt
»journalistisk øjemed«), C-507/17 (konkretisering af retten til at blive slettet jf. Google Spain-sagen) samt C-673/17 (kravet om »samtykke«i relation
til cookies).

109 »EDPB Work Program 2019/2020«, nyhed af 12. februar 2019, er tilgængelig på www.edpb.europa.eu (sidst set den 18. februar 2019).
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