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DIN PLIGT TIL AT SLETTE DATA 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

en praktisk vejledning  

1. Introduktion 

Databeskyttelsesforordningen (herefter forordningen) indebærer, at du som virksomhed eller myndighed skal forholde dig til dine interne procedurer 
for sletning af personoplysninger. Dette fremgår både som generelt princip i art. 5(1e), kaldt ”Princippet om opbevaringsbegrænsning” og af art. 17, 
kaldt ”Retten til at blive glemt”. 
 
Det følger af art. 5(1e), at personoplysninger ikke må opbevares i ”… et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende 
personoplysninger behandles …” Der er med andre ord tale om en pligt til slette indsamlede oplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare 
dem. Hertil kommer som nævnt art. 17, der indeholder en regel om, at registrerede i visse tilfælde har ret til at henvende sig til den dataansvarlige 
virksomhed eller myndighed og kræve at blive slettet. 
 
Fælles for begge regler er, at de er i direkte modstrid med udviklingen i ”den virkelige verden”: Mange virksomheder har en opfattelse af, at jo flere 
data man har, jo bedre kan man drive sin forretning. Og selv hvis man ikke har noget behov for at gemme oplysningerne, så har den stadig faldende pris 
på ”opbevaringsplads” medført, at det i praksis har været langt billigere at købe mere plads end at afsætte ressourcer til at rydde op i de mange data, 
som virksomheden opbevarer i forskellige systemer.   
 
Formålet med denne vejledning er at redegøre for reglerne om sletning, og hvordan man som myndighed eller virksomhed kan opfylde kravene i praksis. 
Vejledningen har følgende opbygning: I afsnit 2 gives et overblik over de relevante regler i forordningen. Herefter uddybes i afsnit 3, hvordan man i 
praksis sikrer, at man lever op til kravet om løbende sletning, herunder de strenge krav til, hvornår data er helt slettet. Vejledningen afsluttes med en 
opsamling i afsnit 4. 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA
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2. Overblik over reglerne 

2.1 Hvad siger loven – Gammelt vand på nye flasker? 

Selvom forordningen har skabt et øget fokus på virksomheder og offentlige myndigheders behandling af personoplysninger, tilfører forordningen i det 
væsentligste ikke nye regler på dette område. Princippet om, at personoplysninger skal have en udløbsdato, har således været gældende siden år 2000, 
og virksomheder vil, særligt overfor Datatilsynet, have meget svært ved at begrunde manglende overholdelse. Det samme gør sig i vidt omfang gæl-
dende i relation til registreredes ret til at kræve sletning, da der i den nu ophævede persondatalov var en bestemmelse med stort set samme indhold 
som den nugældende forordnings art. 17. 
 
Princippet om opbevaringsbegrænsning eller ”Slettepligten” er i forordningen todelt i hhv. en proaktiv og en reaktiv forpligtelse, der gennemgås ne-
denfor. 

 
2.2. Den proaktive forpligtelse – opbevaringsbegrænsning 

Den proaktive forpligtelse, eller princippet om opbevaringsbegrænsning, betyder, at virksomheden ikke må opbevare personoplysninger i et længere 
tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles, jf. forordningens art. 5(1e). Forpligtelsen betyder, at virk-
somheder af egen drift skal sørge for at slette oplysninger, som ikke længere er nødvendige at opbevare. Hvis det formål, oplysningerne blev indsamlet 
til, fortsat er aktuelt, vil opbevaring fortsat være nødvendig. Personoplysninger, der behandles til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige 
eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål er undtaget reglen. Det må antages, at kun enkelte og meget specielle virksomheder vil kunne 
henføre deres behandling under denne undtagelse. Opbevaringsbegrænsningen er derfor relevant og i høj grad aktuel for alle virksomheder. 
 
2.3. Den reaktive forpligtelse – Retten til at blive glemt 

Hvad skal jeg være opmærksom på? Hvor kan jeg læse mere? 

Personoplysninger skal slettes når de ikke længere er nødvendige. Forordningens art. 5, stk. 1. litra e 

Personoplysninger skal i visse tilfælde slettes, hvis en registreret retter 
henvendelse og beder om dette 

Forordningens art. 17 
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Den reaktive forpligtelse, ofte omtalt som ”Retten til at blive glemt”, er ligesom princippet om opbevaringsbegrænsning en forpligtelse, der allerede er 
gældende ret. Retten til at blive glemt medfører, at den registrerede har ret til at få personoplysninger om sig selv slettet uden unødig forsinkelse, hvis 
et af følgende forhold gør sig gældende: 

a) Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.  
b) Den registrerede trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), tilbage, og der er ikke et andet retsgrund-

lag for behandlingen. 
c) Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, eller 

den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 2.  
d) Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.  
e) Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.  
f) Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1. 

Hertil følger en række undtagelser, som ikke skal gengives i denne vejledning. Det kan dog konkluderes, at en række af ovenstående betingelser knytter 
sig til situationer, hvor den dataansvarlige normalt ville forventes af egen drift at skulle have slettet oplysningerne, jf. nærmere om den proaktive 
slettepligt i forrige afsnit. Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved, hvilken praktisk betydning retten til at blive glemt vil have ift. virksomheder, som 
sørger for at leve op til sin pligt til at slette løbende.  
 
Selvom den reelle effekt af denne bestemmelse for langt de fleste virksomheder er uklar, bør virksomheder i alle tilfælde tage henvendelser fra den 
registrerede seriøst. Modtager man en anmodning om ”at blive glemt” skal man således i alle tilfælde kunne dokumentere, at man har behandlet 
anmodningen i overensstemmelse med de krav og frister, der gælder herfor (se artikel 12).

3. Praktisk overholdelse 

Reglerne om opbevaringsbegrænsning og slettepligt volder ofte store vanskeligheder, når man som virksomhed eller myndighed går i gang med at 
foretage de nødvendige tiltag for at leve op til reglerne. For at overskueliggøre processen er nærværende afsnit opdelt således: 
 

1. Få et overblik over de data virksomheder behandler 
2. Giv alle oplysninger en udløbsdato 
3. Indarbejd automatiske sletteregler i systemer, hvor det er muligt 
4. Sørg for at få slettet korrekt 
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3.1. Få overblik over alle de personoplysninger, som virksomheden behandler  
Persondatareglerne stiller generelt et krav om, at man som dataansvarlig har overblik over, hvilke personoplysninger man behandler, hvorhenne, hvor-
for, hvordan osv.1 Én af årsagerne hertil er netop slettepligten: Hvis ikke man har overblik over alle de steder, hvor personoplysninger gemmer sig i 
virksomhedens forskellige systemer, så kan man heller ikke leve op til sin forpligtelse til at slette, hverken proaktivt eller reaktivt. Praktisk er der et utal 
af metoder, hvorpå man som virksomhed kan forsøge at danne sig dette overblik, bl.a. ved hjælp af excel-kortlægning, procesbeskrivelser eller data-
flowdiagrammer. 
 
3.2. Indfør udløbsdatoer på alle personoplysninger  
Af forordningen fremgår, at den dataansvarlige (Virksomheden) ”bør indføre tidsfrister for sletning eller periodisk gennemgang” (betragtning 39). Op-
fordringen skal tages bogstaveligt, og alt data, som virksomheden indsamler om identificerede eller identificerbare fysiske personer, bør derfor være 
mærket med en udløbsdato. Udløbsdatoen kan godt løbende revideres eller afhænge af forholdet mellem den registrerede og den dataansvarlige, men 
den skal eksistere. Udløbsdatoen vil i praksis afhænge meget af, hvilke personoplysninger det drejer sig om, samt hvorfor de behandles. Det er heller 
ikke udelukket, at virksomheder i mange tilfælde ville kunne forsvare relativt lange udløbsdatoer. Dette vil selvfølgelig afhænge af den konkrete argu-
mentation, og hvilke dokumenterede overvejelser man har foretaget sig i forbindelse med opbevaringen af disse oplysninger. I overvejelserne skal også 
inddrages, om Datatilsynet eller et EU-organ tidligere har taget stilling til en passende opbevaringsperiode for den specifikke type af oplysninger, og 
hvis de har, skal perioden selvfølgelig tilpasses, så den er i overensstemmelse hermed.  Da langt de fleste virksomheder ikke vil have indgående kendskab 
til Datatilsynets praksis, sørger vi hos Focus Advokater for løbende at holde denne vejledning opdateret. Hvis du er i tvivl om din vejledning er up-to-
date, så tag fat i os og hør om der findes en nyere udgave. 
 
For de fleste virksomheder vil det være hensigtsmæssigt at nedskrive sådanne frister i et ”opbevaringsskema” (på engelsk: ”Rentention Schedule”) samt 
eventuelt udarbejde en egentlig politik eller procedure for, hvordan sletningen gennemføres i praksis, ansvarsfordeling mv. Selve udarbejdelsen af et 
opbevaringsskema, uanset hvilken form dette måtte have, forudsætter dog, at virksomheden allerede har identificeret, hvor i organisationen den kom-
mer i berøring med personoplysninger. Slettepolitikker, procedurer og overbliksskemaer er altså kun effektive i det omfang, at virksomheden har fore-
taget en fuldstændig kortlægning af personoplysningers levetid fra indsamling til sletning, jf. også forrige afsnit.  
 

                                                           
1 Se herom princippet om ansvarlighed i forordningens artikel 5, stk. 2 og fortegnelseskravet i forordningens artikel 30. 
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Når virksomheden gennemgår dens nuværende arkiver for at tildele allerede indsamlede oplysninger en udløbsdato, kan den med fordel stille følgende 
spørgsmål: 
 

1. Er det underliggende formål stadig relevant? 
2. Er oplysningerne omfattet af en særbestemmelse i lov? 
3. Har opbevaringen et sagligt formål? 

 

Er det underliggende formål stadig relevant? 
Dette kan være situationer, hvor det underliggende retsforhold stadig er gældende. Fx hvor et kautionsforhold stadig forpligter kautionisten, og kauti-
onserklæringen derfor fortsat har retsvirkning. Eller situationer hvor en medarbejder stadig er ansat i virksomheden, hvorfor et ansættelsesbevis stadig 
er relevant.  
 
Omfattet af særbestemmelser i lov? 
Visse særregler lovliggør opbevaring af personoplysninger. I disse tilfælde gives der specifikke perioder, hvori opbevaring skal ske, og som en selvfølgelig 
konsekvens heraf er opbevaring derfor også lovlig i forordningen.  

Eksempler 
• Ifølge bogføringsloven er virksomheder forpligtet til at opbevare regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af regnskabsåret.  
• Efter de gældende hvidvaskregler skal identitets- og kontroloplysninger gemmes i mindst 5 år efter, at kundeforholdet er ophørt, og dokumenter og registreringer vedrø-

rende transaktioner skal gemmes i mindst 5 år efter transaktionens gennemførelse. 

Eksempel – Retention schedule 

Afdeling / Kategori Beskrivelse Hvor er der fysiske kopier? 
Hvor er de digitale 
kopier placeret? 

Opbevarings-
periode 

HR / Medarbejderadvarsler Ansættelsesretlige sanktioner, fx advarsler 
Medarbejdermapper på  
HR-chefens kontor. 

HR-drev 2 år 
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Virksomheder bør dog her være opmærksom på, at lovgivningen kun giver anledning til at gemme specifikke oplysninger, og at virksomheder naturligvis 
ikke kan benytte eksempelvis bogføringslovens 5 års-regel til opbevaring af dokumenter/oplysninger, som ikke direkte fremgår af denne lov. 

 
Har opbevaringen (fortsat) et sagligt formål? 
Opbevaring kan i visse situationer være lovlig, hvis der foreligger et sagligt formål. Hvis man som virksomhed mener, at der foreligger et sagligt formål, 
bør dette noteres og begrundes. Man må som virksomhed selv gøre sig overvejelser og træffe beslutning herom, men der foreligger en hel del praksis 
fra Datatilsynet, hvor de har forholdt sig til lovlige opbevaringsperioder i konkrete situationer. Eksempelvis har Datatilsynet i konkrete sager forholdt 
sig til opbevaringsperioder for jobansøgninger, ansættelsesretlige sanktioner, TV-optagelser foretaget i kriminalitetsforebyggende øjemed, parkerings-
afgifter, oplysninger ved udbud af chat-tjenester, logning af brugersamtaler på sociale medier, optagelser fra bodycams, oplysninger fra politiets auto-
matiske nummerpladegenkendelse, opbevaring af sikkerhedskopier af e-mails samt eksamensbeviser i eksamensdatabasen ”optagelse.dk” mv. 
 
3.3. Automatiseret sletning 
Det er oplagt, at det for nogle virksomheder kan være en meget omfattende opgave, såfremt den løbende sletning af forskellige typer af data udeluk-
kende foretages manuelt. Derfor kan mange dataansvarlige med fordel overveje mulighederne for at automatisere sletteprocedurerne, fx ved at ud-
nytte de programmer og systemer, som har indført funktioner til netop dette formål. En automatisering af virksomhedens sletning kan bidrage til at 
sikre en ensartet gennemførsel af virksomhedens opbevaringspolitik og reducere mængden af nødvendige ressourcer markant - særligt når en syste-
matisk sletterutine suppleres af en procedure eller politik, der medfører, at medarbejderen bruger virksomhedens IT-systemer korrekt. 
 
Til eksempel kan nævnes, at en lang række virksomheder benytter Microsoft Outlook som kommunikationsplatform. Erfaringer har vist, at medarbej-
dere generelt ikke sletter e-mails. Dette kan skyldes et behov for at kunne fremsøge tidligere korrespondance eller se en historik over kommunikation 
med en kunde. Outlook giver således en række muligheder ift. at opsætte ”retention policies” for de forskellige mapper og undermapper, både lokalt 
og på tværs af virksomheden. Vi vil formentlig se en endnu større udbredelse af værktøjer til understøttelse systematisk sletning fremadrettet. Under 
alle omstændigheder bør IT-chefen have fokus på dette aspekt næste gang der skal udarbejdes en kravsspecifikation til et nyt IT-system. 
 
3.4. Sørg for at få slettet korrekt  
Hvad enten sletningen foregår proaktivt eller reaktivt, er det vigtigt, at sletningen er fuldstændig og uigenkaldelig. For at en sletning kan opfattes som 
fuldstændig, skal sletningen ske på alle lagringsmedier, hvorpå personoplysningerne kan findes eller eventuelt gendannes fra. I denne sammenhæng 
omfatter alle lagringsmedier også backupservere, mobile drev eller fysiske dokumenter. 
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Datatilsynet har tidligere været meget stringente i deres fortolkning af reglerne og ikke haft den store forståelse for den praktiske virkelighed, hvor 
særligt sletning fra backup har voldt problemer. I deres nyeste vejledning har de ændret kurs. Her skriver de således (vores fremhævning): 
 

”Det er Datatilsynet opfattelse, at personoplysninger skal slettes fra backup mv., hvis dette er teknisk muligt. Det kan være tilfældet hvis en backup består af 
en ukomprimeret kopi af en database, hvori sletning kan udføres på samme vis som for systemet i drift. Hvis det ikke er teknisk muligt at foretage sletning af 
enkelte data i en backup, skal den dataansvarlige sikre sig, at de personoplysninger der er slettet fra systemet i drift, også fjernes hvis en backup genetableres.” 

 
For at sikre sig, at alle relevante data slettes fra en genetableret backup kan det være nødvendigt at føre log over sletninger. Dog bør en sådan log ud 
fra princippet om dataminimering ikke indeholde personhenførbare oplysninger, men kan i stedet angive fx, at en given række i en tabel er slettet på 
et givent tidspunkt. 
 
Når fysiske dokumenter (papirer, kartotekskort, mv.), skal smides ud, og disse indeholder personoplysninger, skal der anvendes makulering eller anden 
foranstaltning, der forhindrer, at uvedkommende kan få adgang til oplysningerne.
 
3.5. Besøg fra Datatilsynet 
Det er vigtigt, at man som virksomhed er forberedt på at modtage uanmeldt besøg fra Datatilsynet, og herunder har dokumentation for sletteprocedurer 
parat. Dette gøres bedst ved at have nedskrevne procedurer. Det er ikke tilstrækkeligt, at en given medarbejder kan huske procedurerne i hovedet. 
 
Eksempler på Datatilsynets spørgsmål i forbindelse med slettetilsyn i 2018: 

Liste over systemer, som virksomheden anvender til behandling af personoplysninger 
Beskrivelse af hvilke behandlinger af personoplysninger der finder sted i systemet, og hvilke typer personoplysninger, der behandles 
Beskrivelse af hvilke slettefrister virksomheden har fastsat for de personoplysninger, der behandles i systemet 
Beskrivelse af hvorledes systemet rent teknisk understøtter muligheden for angivelse af et tidspunkt for sletning, som funktion af afgørende faktorer 
Beskrivelse af de i systemet implementerede procedurer for automatisk sletning af personoplysninger 
Beskrivelse af proceduren for manuel sletning i systemet, herunder proceduren for autorisation af personale til udførelse af manuel sletning 
Beskrivelse af procedurer for opfølgning på sletning i systemet, herunder 

Hvordan det sikres, at en given oplysning er slettet i alle de berørte systemer, 
Hvordan det kontrolleres, at oplysninger er slettet inden for de fastlagte frister, og 
Hvordan det kontrolleres, at oplysninger indgivet til manuel sletning er udført rettidigt 

https://www.datatilsynet.dk/emner/persondatasikkerhed/sletning/
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Beskrivelse af hvorledes systemet understøtter en log over sletning af oplysninger 
Beskrivelse af proceduren for sletning i forbindelse med backups af databaser, herunder 

Hvordan det sikres, at slettede oplysninger ikke gendannes i forbindelse med genindlæsning fra tidligere backup, og 
Hvordan det sikres, at integriteten af eventuelle logs over sletningskørsler, som skal genkøres efter genindlæsning af tidligere backup, bevares 

 

4. Afrunding  

Som det er fremgået ovenfor, har den ændrede tolkning fra Datatilsynet gjort reglerne mere praktisk anvendelige end det har været tilfældet tidligere. 
I alle henseender anbefales det, at virksomheder gennemgår deres systemer med henblik på at finde ud af, hvilke muligheder disse giver i relation til 
sletning. Det anbefales endvidere, at virksomheden nedskriver sine procedurer for sletning, da dette er den bedste form for dokumentation, hvis man 
skulle få besøg af Datatilsynet. 
 
Vores erfaring er, at netop slettepligten rent faktisk er en forpligtelse, som de fleste kan se fornuften i, særligt hvis man tager de registreredes briller 
på: Teknologiens og samfundets udvikling de seneste årtier har medført en skræmmende ophobning af data hos virksomheder og myndigheder, og når 
dette kombineres med stadigt flere samkøringsmuligheder og et stadigt stigende antal hacker-angreb, er de fleste indforstået med, at vi er nødt til at 
gøre noget for at vende udviklingen.
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 Bilag 1: Eksempel – Fremgangsmåde  
 
  

Er det underliggende 
formål/forhold 
stadig relevant?

Ja

Opbevaring OK

Nej

Omfattet af 
særbestemmelser i 

lov?

Ja 

Opbevaring i 
lovbestemt periode

OK

Opbevaring udover 
lovbestemt periode 

Nej

Har opbevaringen et 
sagligt formål?

Ja

Opbevaring OK
Dokumentation af 
formål påkrævet

Nej

Oplysninger bør 
slettes
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HVIS DU VIL VIDE MERE 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

kontakt os, hvis du vil vide mere, eller har brug for bistand
 
 
 
 
JESPER LØFFLER NIELSEN 
 
Advokat (L), Ph.D.  
jln@focus-advokater.dk 
Tlf. 63 14 45 11. 
 

 
 
 
 
Jesper Løffler Nielsens primære speciale er IT-ret, herunder IT-kontrakter, rettighedsspørgsmål i forhold til software, persondata, e-handel og internetmar-
kedsføring samt tvister vedr. IT-projekter og domænenavne.  I juni 2016 færdiggjorde Jesper Løffler Nielsen et 3 årigt Erhvervs-PhD-forløb, hvor han har forsket 
i IT-ret. Jesper er også medstifter af Syddansk Persondataretligt Netværk, og han underviser på “Certifikat i Persondataret” på SDU. 
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