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Dagens program

1. Kort om Datatilsynets organisation

2. Datatilsynets tilsynsvirksomhed 

– Hvem og hvad har DT ført tilsyn med i efteråret 2018

– Generelt om typer af tilsyn og antal

– Hvordan forløber et planlagt tilsyn typisk

– Hvad bliver der typisk fokuseret på ved udvælgelse af tilsynsemner

– Mulige konsekvenser af et tilsyn

– Læren af efterårets tilsyn (indtil videre)

– Ny tilsynsplan på vej

3. Spørgsmål fra salen
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Datatilsynets organisation 
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Datatilsynets tilsynsvirksomhed
Hvem og hvad har DT ført tilsyn med i efteråret 2018

Tilsyn vedr. behandlingssikkerhed:
– Region Hovedstaden: Sundhedsplatformen - behandlingssikkerhed

– Region Sjælland: Sundhedsplatformen - behandlingssikkerhed

– Arp-Hansen Hotel Group A/S: Sletning

– Taxa 4x35: Sletning

– IDdesign A/S: Sletning

Juridiske tilsyn:
– Den Uafhængige Politiklage-myndighed: Registreredes rettigheder efter retshåndhævelsesloven

– Auditørkorpset: Registreredes rettigheder efter retshåndhævelsesloven

– Dating.dk ApS: Behandlingshjemmel og sikkerhed

– Matas A/S - Club Matas og tilhørende underklubber: Behandlingshjemmel og sikkerhed

– Gyldendal A/S - bogklubber: Behandlingshjemmel og sikkerhed

– Varde Kommune: Fortegnelsen

– Holstebro Kommune: Fortegnelsen

– Ringkøbing-Skjern Kommune: Fortegnelsen
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Datatilsynets tilsynsvirksomhed
Hvem og hvad har DT ført tilsyn med i efteråret 2018

Juridiske tilsyn fortsat:
– Randers Kommune: Anvendelse af databehandlere

– Viborg Kommune: Anvendelse af databehandlere

Internationale tilsyn:
– SIS (Schengen Informations System)                           

– VIS (Visa Informations Systems)              

DPO-tilsyn: 
– Alle ministerier (departementer), kommuner, regioner samt seks privathospitaler (Aleris Hamlet Hospitaler A/S, Aleris Hamlet 

Hospitaler Ringsted A/S, Capio CFR A/S, GHP Gildhøj Privathospital ApS, Kysthospitalet Skodsborg A/S og Privathospitalet 

Danmark A/S): Udpegelse af databeskyttelsesrådgiver
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Datatilsynets tilsynsvirksomhed
Generelt om typer af tilsyn og antal

• Tilsyn kan ske ved oplysningsindsamling , egentlige tilsynsbesøg og kombinationer deraf. Herudover har det også 

karakter af en slags tilsyn, når DT behandler klager.

• Hjemmel: Databeskyttelsesforordningens artikel 58 (beføjelser) og databeskyttelseslovens § 29 =) kan ”kræve enhver 

oplysning” og ”har adgang til alle lokaler” (uden retskendelse). Hvis konkret mistanke =) selvinkriminering (private)

• Nyt at Datatilsynet har fået generel adgang til at udføre tilsynsbesøg hos alle private -) er blevet indtænkt.

• Forordningen indeholder regler om fælles tilsyn -) andre datatilsyn kan f.eks. bede Datatilsynet om at foretage tilsyn 

hos en dansk virksomhed og kan også i vist omfang deltage i et sådan tilsyn.

• Antal: Datatilsynet vil bestræbe sig på – under hensynstagen til tilsynets ressourcer – at gennemføre så mange tilsyn 

som muligt. Tilsyn bliver prioriteret!
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Datatilsynets tilsynsvirksomhed
Hvordan forløber et planlagt tilsyn typisk

• Tilsyn ved oplysningsindsamling (fx DPO tilsynene)
– Spørgeskemaer

– Eventuelle supplerende spørgsmål (dialog)

– Endelig udtalelse – eventuelt kombineret med politianmeldelse, påbud, forbud mv.

– Eventuel opfølgning på afgørelse

• Fysisk tilsyn
– Typisk varsling 4 uger før tilsynsbesøget

– Varsling ofte suppleret med anmodning om oplysninger

– Fysisk besøg – samtale og besigtigelse

– Referat til gennemsyn

– Endelig afgørelse – eventuelt kombineret med politianmeldelse, påbud, forbud mv.

– Eventuelt opfølgning på afgørelse
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Datatilsynets tilsynsvirksomhed
Hvad bliver der typisk fokuseret på ved udvælgelsen af tilsynsemner?

• Områder hvor der har vist sig at være udfordringer (f.eks. påseelse af sikkerhed hos 

databehandlere)

• Datatilsynets ”sorte bog” (henvendelser fra borgere og medier mv.)

• Geografi (skal være hele DK’s datatilsyn).

• Om dataansvarlige behandler følsomme oplysninger i stort omfang (f.eks. kommuner, 

regioner mv.)

• Behandlinger som indebærer brug af nye teknologier
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Datatilsynets tilsynsvirksomhed
Hvad bliver der typisk fokuseret på ved udvælgelsen af tilsynsemner?

• Ubekendt faktor: De fælles europæiske tilsyn -) hvor mange anmodninger vil der 

komme om sådanne? Indtil videre ikke modtaget nogen.

• Nyt at Datatilsynet får en generel adgang til at foretage tilsyn hos alle private -) 

indgår i overvejelserne -) nye muligheder.
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Datatilsynets tilsynsvirksomhed
Mulige konsekvenser af et tilsyn

• Der er med forordningen lagt op til, at overtrædelser skal sanktioneres.

• Vil som noget nyt kunne opleve, at tilsyn kan resultere i politianmeldelse og 

eventuel bøde (formentlig både til private virksomheder og offentlige 

myndigheder). Der vil formentlig blive indgivet politianmeldelse i forbindelse med 

nogle af efterårets tilsyn.

• Ellers fortsat kritik og offentliggørelse på Datatilsynets hjemmeside.



Datatilsynets tilsynsvirksomhed
Læren af efterårets tilsyn (indtil videre)

• Det er DT’s indtryk, at det er kommet bag på nogen, at man skal kunne dokumentere, at 

man rent faktisk lever op til reglerne. Dette følger af forordningens artikel 5, stk. 2, og 

artikel 24.

• Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt, at man kan fremlægge en fin persondatapolitik      

man skal også efterleve politikken i praksis og kunne dokumentere dette.
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Datatilsynets tilsynsvirksomhed
Læren af efterårets tilsyn (indtil videre)

• Eksempel: Datatilsynets spørgsmål i forbindelse med slettetilsyn.
– Datatilsynet anmoder om en liste over de systemer som [x virksomhed] anvender til behandling af 

personoplysninger.

– Beskriv hvilke behandlinger af personoplysninger der finder sted i systemet, og hvilke typer personoplysninger, 

der behandles.

– Beskriv hvilke slettefrister [X virksomhed] har fastsat for de personoplysninger, der behandles i systemet, jf. 

databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra e.

– Beskriv hvorledes systemet rent teknisk understøtter muligheden for angivelse af et tidspunkt for sletning, som 

funktion af afgørende faktorer.

– Beskriv de i systemet implementerede procedurer for automatisk sletning af personoplysninger.

– Beskriv proceduren for manuel sletning i systemet, herunder proceduren for autorisation af personale til at 

udføre den manuelle sletning.
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Datatilsynets tilsynsvirksomhed
Læren af efterårets tilsyn (indtil videre)

• Eksempel: Datatilsynets spørgsmål i forbindelse med slettetilsyn.
– Beskriv procedurer for opfølgning på sletning i systemet, herunder

• 1. Hvordan det sikres, at en given oplysning er slettet i alle de berørte systemer,

• 2. Hvordan det kontrolleres, at oplysninger er slettet inden for de fastlagte frister, og

• 3. Hvordan det kontrolleres, at oplysninger indgivet til manuel sletning er blevet udført rettidigt.

– Beskriv hvorledes systemet understøtter en log over sletning af oplysninger.

– Beskriv proceduren for sletning i forbindelse med backups af databaser, herunder

• 1. Hvordan det sikres, at slettede oplysninger ikke gendannes i forbindelse med genindlæsning fra tidligere backup, og

• 2. Hvordan det sikres, at integriteten af eventuelle logs over sletningskørsler, som skal genkøres efter genindlæsning af 

tidligere backup, bevares.
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Datatilsynets tilsynsvirksomhed
Læren af efterårets tilsyn (indtil videre)

• Konklusion: Man skal have styr på:
1) Hvilke systemer man har

2) Hvilke personoplysninger der behandles i systemerne

3) Man skal fastsætte en passende slettefrist for de personoplysninger, man har i de enkelte systemer mv. og 

dokumentere de fastsatte frister (vi har set eksempler på, at fristerne ikke var nedskrevet nogen steder, men blot 

var inde i hovederne på udvalgte medarbejdere).

4) Man skal vide og kunne dokumentere, hvordan sletningen understøttes teknisk samt manuelt og/eller automatisk 

(vi har fx set eksempler på, at en ”sletning” blot indebar, at der ikke længere kunne ske en kobling mellem 

sagsbehandlingssystem og database         dette er ikke en sletning)

5) Man skal følge op på, om sletning rent faktisk finder sted og kunne dokumentere sine procedurer for denne 

opfølgning (stikprøvekontroller mv.)

• Datatilsynet vil på et tilsyn kontrollere ovennævnte samt lave stikprøvekontroller af, om der forefindes oplysninger i 

systemerne, der burde være slettet efter de fastsatte frister.
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Datatilsynets tilsynsvirksomhed
Ny tilsynsplan på vej

• Ny tilsynsplan for foråret/sommeren 2019 forventes offentliggjort 

(emner) ultimo januar eller primo februar.

• Et pt. under udarbejdelse. 
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Spørgsmål


