
Persondataloven –
og den nye persondataforordning
PER ANDERSEN – WWW.FAMILIESOGNING.DK



Agenda

 Persondataloven

 Ikke-følsomme persondata

 Følsomme persondata

 Den nye persondata-forordning
(maj 2018)

Per Andersen www.familiesogning.dk per@andersen1.dk



Persondataloven



Hvad er persondata?

IKKE-FØLSOMME PERSONOPLYSNINGER

Navn og adresse

Fødselsdato

Familieforhold (relationer)

Arbejde

Telefonnummer

CPR-nummer

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

FØLSOMME PERSONOPLYSNINGER

Racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, 
religiøs eller filosofisk overbevisning, 
fagforeningsmæssige tilhørsforhold og 
oplysninger om helbredsmæssige og 
seksuelle forhold

Adoption

Straffemæssige forhold

Personlige familieforhold

Fotos (portrætfotos)



Hvad er omfattet af persondataloven?
Persondataloven gælder som hovedregel for al elektronisk behandling af personoplysninger. Desuden 
gælder loven for manuel behandling af personoplysninger, som er indeholdt i et register.

Ikke omfattetOmfattet

Hvis underlagt anden lovgivning:
CPR-loven
Ophavsretsloven
Straffeloven (privatlivets fred)



Omfattet af 
persondataloven?

Følsomme 
persondata?



Omfattet af 
persondataloven?

Følsomme
persondata?



Lov og praksis

Det almindelige retslige system

Datatilsynet

Datatilsynet har total og uafhængig ret til at træffe 
afgørelser.

Datatilsynets afgørelser kan ikke indbringes for 
anden administrativ myndighed.

Persondataloven

Er mere en ramme end en lov – meget generel i 
sine formuleringer



Ikke-følsomme 
persondata



Hvornår skal slægtsforskere tænke på 
persondataloven?

Slægtsforskning til eget 
brug:

◦ Ikke omfattet af loven

Slægtsforskning til familien:
◦ Ikke omfattet af loven

Slægtsforskning til 
offentliggørelse:

◦ ER omfattet af loven



Guide til slægtsforskere

IKKE-FØLSOMME PERSONOPLYSNINGER

Navn

Fødselsdato og sted

Dødsdato og sted

Dato for ægteskab

Navn på ægtefælle

Nærmeste familie, evt. i form af familietræ

Øvrige basale stamoplysninger

FØLSOMME PERSONOPLYSNINGER

Foto af personen

Trosretning

Adoption

Sociale forhold

Seksuel orientering

Helbredsmæssige forhold

Straffemæssige forhold

Andre rent private forhold



Vejledning vedr. ikke-følsomme 
persondata

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

Nulevende har indsigelsesret –
dog kun mht. egne data



Følsomme 
persondata



Vejledning vedr. følsomme persondata
Følsomme persondata kan 
offentliggøres hvis:

 Personen har givet sit 
samtykke 

 Personen har selv offentliggjort 
oplysningerne

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



Følsomme persondata

NULEVENDE

Med skriftlig tilladelse

Hvis informationerne er offentliggjort af 
personen selv

AFDØDE

Registrerede oplysninger, efter personens 
død fortsat vil være omfattet af loven, hvis 
der ud fra en konkret vurdering fortsat er 
et beskyttelsesbehov – i hvert fald i en vis 
tid. … Det er i den forbindelse overladt til 
tilsynsmyndighederne gennem deres 
praksis at fastlægge de nærmere grænser 
for lovens anvendelse på afdøde personer



Samlet oversigt i dag

Ikke-følsomme
persondata

Følsomme persondata

Nulevende personer Ingen begrænsning –
dog har personen 
indsigelsesret

Kun med godkendelse 
eller allerede offentlige 
oplysninger

Afdøde personer Ingen begrænsning –
familien har ikke
indsigelsesret

”Efter et stykke tid”
(brug arkivloven, dvs. 10-
75 år)



Persondata-
forordning
25. maj 2018



Status for L68 og L69

 1. behandling 16. november 2017

 Nu i retsudvalget

 Frist for spørgsmål og svar den 3. april
2018

 2. og 3. behandling i maj



Afdøde personer

 Ikke omfattet af forordningen

 Nationale love kan regulere 
persondata for afdøde personer

 Nuværende udkast til lovforslag: 
Forordningen gælder indtil 10 efter 
personens død (men kan ændres 
ved cirkulære).



Samlet oversigt efter nye forordning

Ikke-følsomme
persondata

Følsomme persondata

Nulevende 
personer

Datatilsynet forventer 
ingen ændring i praksis
(kan offentliggøres)

Kun med udtrykkelig 
samtykke eller allerede 
offentlige oplysninger

Afdøde personer Ingen begrænsning Kan offentliggøres 10 år 
efter personens død

”Det kan således umiddelbart forventes, at de samme generelle overvejelser, som fremgår af tilsynets 
informationstekst om slægtsforskning, ligeledes vil være relevante efter databeskyttelsesforordningens regler.”



Tak for opmærksomheden ….


