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Databeskyttelse 
 
 
 
 

Ofte stillede spørgsmål 
Formålet med nedenstående information er at forklare begreberne vedrørende 
beskyttelse af personoplysninger og anvendelse af principperne herfor. Den 
juridisk bindende tekst er forordning (EU) 2018/1725. 

Hvad er "personoplysninger"? 
Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar 
nulevende fysisk person ("den registrerede"). 
 
Som eksempler på personoplysninger kan nævnes:  

- efternavn, fornavn, billede, personalenummer, fødselsdata osv. 
- en persons adfærd eller handlinger: besøgte websteder, metadata i et dokument om 

den person, der har oprettet/ændret det, udførte opgaver, åbning af en 
adgangskontrolleret dør med adgangsregistrering, sendte e-mail osv. 

- evaluering eller vurdering: dokumentation vedrørende udførelsen af en opgave (f.eks. 
udmærket, god, gennemsnitlig, dårlig, utilfredsstillende), evalueringsrapport, 
revisionsarbejdspapirer med en vurdering af en person eller funktion osv. 

- dokumentation/rapport: vidneudsagn i en administrativ undersøgelse, anmeldelse af 
potentiel svig osv. 

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. 
 
Følgende er forbudt med visse undtagelser (jf. artikel 10 i forordning 2018/1725): 

- behandling af særlige kategorier af data, defineret som personoplysninger om race 
eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold 

- 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. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=DA
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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, 
tilintetgørelse osv. 

Hvad er en 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 
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. 

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. 

Hvornår finder forordning 2018/1725 anvendelse på behandling af 
personoplysninger? 
Forordning 2018/1725 finder anvendelse i alle tilfælde, hvor behandling af personoplysninger, 
der er indeholdt i et register, helt eller delvis foretages ved hjælp af automatisk 
databehandling, eller helt eller delvis foretages manuelt. 
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).  
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Hvad er automatisk databehandling?  
Automatisk databehandling er, når data indsamles, beregnes, tilintetgøres, kopieres osv. uden 
menneskelig indgriben. Som eksempel kan nævnes firewall-logfiler med oplysninger om 
besøgte websteder og angivelse af dato, klokkeslæt, kategori af websted, om besøget var 
tilladt eller ej, og - med henblik på fejlfindingsstøtte - om besøget lykkedes eller ej. 

Hvad er et register? 
Et register er enhver struktureret samling af data, der er tilgængelig efter bestemte kriterier, 
hvad enten denne samling er placeret centralt eller decentralt eller er fordelt på 
funktionsbestemt eller geografisk grundlag.  
Som eksempel kan nævnes en sagsmappe med alle ferieanmodninger sorteret efter personer 
eller enheder.  

Hvem er den dataansvarlige og den registrerede? 
Den dataansvarlige er den af EU's institutioner eller det af EU's organer eller den 
generaldirektør, generalsekretær, direktør, ledende administrator eller enhver anden 
funktion, 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 og behandles.  

Hvem er Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og 
databeskyttelsesrådgiverne? 
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) (www.edps.europa.eu) er den 
uafhængige tilsynsmyndighed på EU-niveau, som er ansvarlig for at sikre, at fysiske personers 
grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig deres ret til databeskyttelse, 
respekteres af EU's institutioner og organer. Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse er også ansvarlig for at føre tilsyn med og sikre EU-institutionernes 
anvendelse af databeskyttelseslovgivningen samt for at rådgive institutionerne og de 
registrerede om alle spørgsmål vedrørende behandling af personoplysninger. Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse udnævnes af Europa-Parlamentet og Rådet for en periode 
på fem år på grundlag af en liste, som Kommissionen udarbejder.  

De dataansvarlige skal samarbejde med EDPS, navnlig ved at give adgang til oplysninger. 
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 om risikabel behandling af personoplysninger (jf. nedenfor) 
og besvarer anmodninger fra EDPS.  
De kan efter anmodning eller på eget initiativ iværksætte undersøgelser af anliggender og 
forhold.  

http://www.edps.europa.eu/
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Hvad er principperne for beskyttelse af personoplysninger? 
Principperne for beskyttelse af personoplysninger fastlægger de grundlæggende regler, som 
hver dataansvarlig skal overholde og gennemføre i praksis ved behandlingen af 
personoplysninger. Den dataansvarlige er ansvarlig for og skal kunne påvise, at principperne 
overholdes ("ansvarlighed"). Enhver, der behandler personoplysninger, skal være bekendt 
med disse grundlæggende principper, som fastlægger, at personoplysninger: 
o skal behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede 

("lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed") 

o skal behandles til udtrykkeligt angivne og legitime formål ("formålsbegrænsning") 

o skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til 
de formål, hvortil de behandles ("dataminimering") 

o skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte ("rigtighed") 

o ikke må opbevares længere end nødvendigt ("opbevaringsbegrænsning") 

o skal behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed ("integritet og fortrolighed") 

o ikke må overføres til tredjemand uden tilstrækkelige forholdsregler 

o skal behandles under hensyntagen til den registreredes rettigheder. 

Hvad er en notifikation ("fortegnelse over behandlingsaktiviteter")? 
En notifikation er en forudgående meddelelse fra den dataansvarlige til institutionens 
databeskyttelsesrådgiver om enhver behandlingsaktivitet (manuel eller automatisk), der 
involverer personoplysninger, med underretning om behandlingsaktivitetens eksistens og 
dens vigtigste karakteristika. Den dataansvarlige udfylder en "fortegnelse", som dokumenterer 
processen, hvem der er involveret, hvordan dataindsamlingen og -behandlingen finder sted, 
og hvordan de berørte personers rettigheder sikres, og som indeholder en risikoevaluering af 
processen, en beskrivelse af de trufne sikkerhedsforanstaltninger og evalueringsresultaterne 
fra databeskyttelsesrådgiveren. 

Hvad er registret over fortegnelser over behandlingsaktiviteter? 
Forordningens artikel 31 fastsætter, at hver dataansvarlig skal føre fortegnelser over alle de 
behandlingsaktiviteter, der udføres under vedkommendes ansvar. For at undgå, at der føres 
flere registre, er Revisionsrettens databeskyttelsesrådgiver ansvarlig for at føre et centralt 
register over fortegnelser over behandlingsaktiviteter i Revisionsretten. Registret er baseret på 
de fortegnelser, som databeskyttelsesrådgiveren modtager, og er offentligt tilgængeligt på 
Revisionsrettens websted og intranet under overskriften "Access register" på 
databeskyttelsesrådgiverens sider.  

Hvem skal jeg kontakte for at få information om en bestemt 
behandlingsaktivitet? 
Den dataansvarlige kender bedst omstændighederne ved de behandlingsaktiviteter, der 
udføres under vedkommendes autoritet. Det anbefales derfor, at du først kontakter den 
pågældende behandlingsaktivitets dataansvarlige, som har pligt til at sikre, at de registrerede 
kan udøve deres rettigheder, og som bør give dig den nødvendige information. Du kan også 
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bede databeskyttelsesrådgiveren om bistand og anmode vedkommende om at iværksætte 
undersøgelser af anliggender og forhold, der har direkte tilknytning til vedkommendes 
opgaver (jf. også "Lovgivning").  

Hvordan finder jeg ud af, hvem der er den dataansvarlige? 
Den dataansvarlige er som regel det medlem, der er ansvarligt for revisionen, eller lederen af 
den administrative enhed, der udfører behandlingsaktiviteten. Det er lettest at finde frem til 
den dataansvarlige i registret, da det for hver behandlingsaktivitet angiver den dataansvarliges 
funktion eller titel. Hvis der opstår vanskeligheder, kan databeskyttelsesrådgiveren også sætte 
dig i kontakt med den relevante dataansvarlige eller indhente den nødvendige information. 

Hvilke rettigheder har jeg som registreret? 
Først og fremmest har registrerede ret til at blive underrettet om eksistensen af en 
behandlingsaktivitet, der vedrører dem, og om dens vigtigste karakteristika. Registrerede har 
også ret til at blive underrettet om de data, der behandles, og til uden forsinkelse at få 
berigtiget urigtige eller ufuldstændige personoplysninger af den dataansvarlige. 
Under visse omstændigheder kan registrerede også udøve mere specifikke rettigheder og 
f.eks. anmode den dataansvarlige om at blokere eller slette oplysninger. 
Visse rettigheder kan begrænses af meget specifikke årsager, f.eks. med henblik på 
forebyggelse, efterforskning og afsløring af potentiel svig. Begrænsningen af rettigheder er 
også underlagt begrænsninger, f.eks. kan retten til at blive underrettet om, at der er indledt 
en efterforskning mod én eller flere personer, begrænses med det formål at bevare 
dokumenter, oplysninger og andre aktiver til anvendelse som bevis under efterforskningen. 
Den fulde liste over årsagerne til begrænsninger og de rettigheder, der kan begrænses, findes i 
artikel 25 i forordningen. Revisionsrettens afgørelse 42/2021 fastlægger, hvilke årsager og 
rettigheder der er relevante i hvilke processer. 

Yderligere spørgsmål om behandlingen af personoplysninger i Revisionsretten kan rettes til 
databeskyttelsesrådgiveren på tlf. +352 4398 47777, pr. e-mail på adressen  

ECA-Data-Protection@eca.europa.eu eller pr. brev på følgende adresse: 

Den Europæiske Revisionsret 
Databeskyttelsesrådgiveren 
12, rue Alcide De Gasperi 
L-1615 Luxembourg 

Hvad er en "databeskyttelseserklæring"? 
Det er en erklæring, der forklarer behandlingen af personoplysninger for de personer, hvis 
personoplysninger vil blive indsamlet direkte eller er blevet indhentet (indsamlet indirekte) af 
Revisionsretten med henblik på videre behandling, f.eks. brugere af et websted.  

Hvorfor er en "databeskyttelseserklæring" nødvendig? 
Den er nødvendig for at informere de berørte personer om behandlingen af deres 
personoplysninger og om deres rettigheder vedrørende denne behandling. Selv om en 
spørgeundersøgelse gennemføres anonymt (normalt er det kun deltagernes e-mailadresser, 
der indhentes, så der kan udsendes invitationer), er en databeskyttelseserklæring nødvendig 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32021Q0622%2801%29
mailto:ECA-Data-Protection@eca.europa.eu
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for at meddele deltagerne kontaktoplysninger på den 
dataansvarlige/databeskyttelsesrådgiveren/EPDS og informere om opbevaringsperioden, 
hvem deres personoplysninger blev indhentet fra osv. 

Jeg har bestået en udvælgelsesprøve. Har jeg ret til ikke at blive nævnt på den 
offentligt tilgængelige reserveliste? 
Ja, du skal blot sende en e-mail til EPSO med anmodning om at blive fjernet fra den offentligt 
tilgængelige reserveliste, før den offentliggøres. 
Hvis det er Revisionsretten, der afholder udvælgelsesprøven, kan du også bede 
personaleafdelingen om ikke at offentliggøre dit navn på den offentligt tilgængelige liste. 

Findes der en privatlivsorienteret søgemaskine, jeg kan bruge? 
Ja, der er adskillige, f.eks. Startpage.com, DuckDuckGo.com, Qwant.com og searX.me. Du kan 
gøre en af dem til din browsers standardsøgemaskine eller tilføje dem til din favoritbjælke, så 
de er lette at finde! 
 

https://www.startpage.com/
https://duckduckgo.com/
https://www.qwant.com/
https://www.searx.me/
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