
Definitioner 

 

• Artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (tidl. artikel 286 i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab) fastsætter, at "enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger om vedkommende selv", 
og at der skal udarbejdes lovgivning for at beskytte fysiske personer i forbindelse med behandling og fri udveksling 
af sådanne oplysninger. Denne lovgivning gælder for de EU-institutioner og -organer, der er oprettet ved eller på 
grundlag af traktaten. 

• Forordning 2018/1725 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i 
Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger blev udarbejdet 
for at opfylde traktatens krav og give fysiske personer rettigheder, der kan håndhæves, fastlægge de 
dataansvarliges forpligtelser vedrørende behandling af personoplysninger, og oprette en uafhængig 
tilsynsmyndighed. 

• Målene med forordning 2018/1725 er at beskytte fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger 
i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og fri udveksling af personoplysninger mellem disse eller 
med andre modtagere etableret i Unionen. Nedenfor gives definitioner på en række begreber vedrørende beskyttelse 
af personoplysninger og relaterede emner samt information om Revisionsrettens beskyttelse af personoplysninger: 

Principper for beskyttelse af personoplysninger 

Den dataansvarlige skal kunne påvise, at princippet om "ansvarlighed" er overholdt. Enhver, der behandler 
personoplysninger, skal være bekendt med visse grundlæggende principper, som fastlægger, at personoplysninger: 

• skal behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede 
• skal behandles til udtrykkeligt angivne og legitime formål ("formålsbegrænsning") 
• skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de 

behandles ("dataminimering") 
• skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte ("rigtighed") 
• ikke må opbevares længere end nødvendigt ("opbevaringsbegrænsning") 
• skal behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed ("integritet og fortrolighed") 
• ikke må overføres til tredjemand uden tilstrækkelige forholdsregler 
• skal behandles under hensyntagen til den registreredes rettigheder. 

Hvad er "personoplysninger"? 

- Personoplysninger er 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. 

- Med visse undtagelser er behandling af særlige kategorier af personoplysninger forbudt, nærmere bestemt behandling af 
personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt 
tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person 
og oplysninger om en fysisk persons helbred eller seksuelle orientering (jf. artikel 10 i forordning 2018/1725). 

Den dataansvarlige og den registrerede 

Den dataansvarlige er den af EU's institutioner eller det af EU's organer eller det generaldirektorat eller enhver anden 
organisatorisk enhed, som alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må 
foretages behandling af personoplysninger. 

Revisionsrettens dataansvarlige er medlemmerne, generalsekretæren, direktørerne og de ledende administratorer. 

For hver behandling skal der udpeges en dataansvarlig, og der skal gives forudgående meddelelse til institutionens 
databeskyttelsesrådgiver. 

Den registrerede er den fysiske person, hvis personoplysninger indsamles, opbevares eller behandles af den dataansvarlige. 

Databehandler 

Hvis en dataansvarlig ikke selv behandler personoplysninger, udføres behandlingen på vedkommendes vegne af en 
databehandler. Databehandleren skal stille de fornødne garantier vedrørende de nødvendige tekniske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger og sikre overholdelse af disse foranstaltninger. Databehandleren kan være en fysisk eller juridisk 
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person, en offentlig myndighed, en institution eller ethvert andet organ, der handler efter instruks fra den dataansvarlige - 
og kun fra denne. Både den dataansvarlige og databehandleren skal være bundet af en kontrakt eller en retsakt om 
behandling af personoplysninger. 

Kontaktperson (delegeret dataansvarlig)  

Kontaktpersonen (den delegerede dataansvarlige) udpeges af den dataansvarlige og handler efter vedkommendes instruks. 
Kontaktpersonens opgave er at udarbejde de anmeldelser, som den dataansvarlige (efter validering) skal sende til 
databeskyttelsesrådgiveren, og at varetage den fornødne kontakt til databeskyttelsesrådgiveren.  

Databeskyttelsesrådgiver 

- Hver institution har en eller flere databeskyttelsesrådgivere, som på uafhængig vis skal sikre, at principperne for 
beskyttelse af personoplysninger overholdes i institutionen. Databeskyttelsesrådgiverne fører en fortegnelse over al 
behandling af personoplysninger i deres institution. De giver også råd og fremsætter anbefalinger om rettigheder og 
forpligtelser. De underretter EDPS, hvis behandlingen af personoplysninger indebærer et risikoelement (jf. nedenfor), og 
besvarer anmodninger fra EDPS. De kan på eget initiativ eller efter anmodning iværksætte undersøgelser af anliggender og 
hændelser. 

- Siden juni 2010 har Revisionsrettens databeskyttelsesrådgiver været Johan Van Damme, som assisteres af Dominique 
Savonitto.  

Hvad er anmeldelse ("fortegnelsen over behandlingsaktiviteter"), og hvem er ansvarlig? 

- En anmeldelse er en forudgående meddelelse, som den dataansvarlige sender databeskyttelsesrådgiveren om enhver 
(manuel eller elektronisk) behandling af personoplysninger. En anmeldelse er kun påkrævet, hvis der behandles 
personoplysninger.  

Hvad er databeskyttelsesrådgiverens fortegnelse? 

- Fortegnelsen er en database med alle de anmeldelser, som de dataansvarlige sender databeskyttelsesrådgiveren om 
behandling af personoplysninger. Artikel 31 i forordning 2018/1725 fastsætter, at databeskyttelsesrådgiveren skal føre en 
fortegnelse over behandlingsaktiviteterne, og at fortegnelsen skal være offentligt tilgængelig. 

Hvad er et register? 

- Forordning 2018/1725 finder anvendelse i alle tilfælde, hvor personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et 
register, behandles. Et "register" er 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. 
- Registrets placering har ingen betydning. Det kan være i Revisionsretten, men det kan også have en institutionel, 
national, regional, lokal eller endog "privat" placering (i et revideret firma).  

Hvad er behandling?  

Behandling er enhver aktivitet eller række af aktiviteter - med eller uden brug af automatisk behandling - som 
personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, opbevaring, søgning, brug, 
videregivelse ved fremsendelse, sletning og tilintetgørelse. 

Hvad er lovlig behandling? 

- Artikel 5 i forordningen fastsætter, at behandling af personoplysninger skal være nødvendig eller ske efter samtykke. 
Personoplysninger må kun behandles: 

a) hvis behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, der udføres i samfundets interesse på grundlag af 
EU-lovgivning, eller som henhører under EU's offentlige myndighedsudøvelse 

b) hvis behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige 

c) hvis behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til 
gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt 

d) hvis den registrerede utvetydigt har givet samtykke (enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse fra den 
registrerede, hvorved den registrerede indvilliger i, at vedkommendes personoplysninger gøres til genstand for 
behandling) 

e) hvis behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes vitale interesser. 



- Den dataansvarlige skal sikre, at personoplysninger behandles rimeligt og lovligt. 

Anvendelsesområde 

- Når en tjeneste i Revisionsretten behandler personoplysninger i et (manuelt eller elektronisk) register, uanset hvor dette 
register er placeret, hvilken type personoplysninger det indeholder, og til hvilket formål behandlingen finder sted, skal det 
betragtes som behandling af personoplysninger som omhandlet i forordning 2018/1725. Forordning 2018/1725 finder også 
anvendelse i tilfælde, hvor personoplysninger, der vil blive indeholdt i et register, behandles af en tjeneste i 
Revisionsretten. 
- Sådanne behandlingsaktiviteter skal anmeldes til databeskyttelsesrådgiveren ved hjælp af Revisionsrettens 
anmeldelsessystem ("fortegnelsen over behandlingsaktiviteter").  

Oplysninger, der skal gives til den registrerede før indsamling af personoplysninger (artikel 15 i 
forordning 2018/1725), og den registreredes rettigheder vedrørende behandling af 
personoplysninger (artikel 17-24 i forordning 2018/1725) 

- Den dataansvarlige skal give den registrerede følgende oplysninger om databehandlingen:  

• identitet på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige 
• kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren 
• formålene med den behandling, som personoplysningerne skal bruges til, og retsgrundlaget for behandlingen 
• eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne 
• i relevante tilfælde, at den dataansvarlige agter at overføre personoplysninger til et tredjeland eller en 

international organisation, og om hvorvidt Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet, eller i tilfælde af overførsler i henhold til artikel 48, henvisning til de fornødne eller passende 
garantier, og hvordan der kan fås en kopi heraf, eller hvor de er blevet gjort tilgængelige  

• det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der 
anvendes til at fastlægge dette tidsrum 

• retten til adgang til personoplysninger og til uden unødig forsinkelse at få dem berigtiget, hvis de er urigtige eller 
ufuldstændige  

• under visse omstændigheder, retten til at anmode om sletning af personoplysninger eller begrænsning af 
behandling  

• i relevante tilfælde, retten til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod 
behandling af personoplysninger og retten til dataportabilitet 

• retten til at trække samtykke tilbage (hvis behandlingen sker efter samtykke) 
• retten til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder 

profilering, som har retsvirkning betydeligt påvirker den pågældende 
• retten til at indgive en klage til EDPS 
• om meddelelse af personoplysninger er lovpligtigt eller et krav i henhold til en kontrakt eller et krav, der skal være 

opfyldt for at indgå en kontrakt, og om der er pligt til at give personoplysningerne, med angivelse af de eventuelle 
konsekvenser af ikke at give sådanne oplysninger 

• om den dataansvarlige agter at viderebehandle personoplysningerne til et andet formål end det, hvortil de er 
indsamlet, med angivelse af oplysninger om dette andet formål samt andre relevante oplysninger 
(opbevaringsperiode, rettigheder osv.) 

• retten til at anmode om, at eventuelle ændringer i den pågældendes personoplysninger så vidt muligt meddeles til 
andre parter, som oplysningerne er videregivet til. 
 
Anmodninger skal behandles uden unødig forsinkelse og i alle tilfælde senest en måned efter modtagelsen. Denne 
periode kan om nødvendigt forlænges med to måneder. 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) 

- EDPS er en uafhængig tilsynsmyndighed oprettet ved forordning 2018/1725. Med hensyn til behandling af 
personoplysninger er EDPS ansvarlig for at sikre, at fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, 
navnlig deres ret til databeskyttelse, respekteres af EU's institutioner og organer. EDPS er også ansvarlig for at rådgive EU's 
institutioner og organer og de registrerede om alle spørgsmål vedrørende behandling af personoplysninger. 

- De dataansvarlige skal samarbejde med EDPS, navnlig ved at give adgang til oplysninger. 

 

 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/
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