
Hvad betyder 
databeskyttelses-
forordningen for dig 
som borger?



Hvad er databeskyttelses-
forordningen - og hvad betyder 
den for mig?

Hvem gør hvad?
Med de nye regler om databeskyttelse får myndigheder og organisationer et større 
ansvar for at sikre, at dine personlige oplysninger behandles på den rette måde. 
Myndigheder, virksomheder og organisationer får ansvar for at kunne oplyse dig om, 
hvordan de behandler og beskytter dine personlige oplysninger, og hvem de deler 
dine oplysninger med m.v.

Du skal som udgangspunkt ikke gøre noget. 

Hvilke rettigheder har du?
Det er altså myndigheder, virksomheder og organisationer, der skal handle på 
baggrund af de nye regler.

De nye regler indeholder også bestemmelser om, hvilke rettigheder du har i forhold til 
oplysninger om dig selv. Hvis du gerne vil vide, hvilke oplysninger myndigheder, 
virksomheder og organisationer har liggende om dig, giver databeskyttelses-
forordningen dig visse rettigheder til at få det oplyst.

Nedenfor gennemgås nogle af de vigtigste rettigheder. Bemærk, at det er de generelle 
rettigheder, der gennemgås. Der kan være undtagelser, som ikke er beskrevet her. 

Som borger har du ret til: 

•  At få at vide, at der indsamles og behandles personoplysninger om dig. Det vil sige,
    at du skal have besked, hvis dine personlige oplysninger behandles. Dette kaldes
    oplysningspligten. 

•  At få indsigt i dine personoplysninger. Det vil sige, at du har ret til at se, hvilke
    personoplysninger andre har om dig. Dette kaldes indsigtsretten. 

•  At få rettet forkerte personoplysninger om dig selv. Dette kaldes ret til berigtigelse.

•  I særlige tilfælde at få slettet personoplysninger om dig selv. Dette kaldes ret til
    sletning og ”retten til at blive glemt”. Bemærk dog, at denne ret ikke gælder for
    fx personoplysninger som offentlige myndigheder behandler som led i deres
    almindelige arbejde.

Fra den 25. maj 2018 er der nye regler for, hvordan myndigheder, 
virksomheder og organisationer skal beskytte og behandle dine 
personlige oplysninger. De nye regler er beskrevet i EU’s 
databeskyttelsesforordning og i en ny dansk databeskyttelseslov. 

Denne pjece beskriver meget kort de nye regler om databeskyttelse og 
hvad de nye regler betyder for dig som borger. 
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•  I visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

•  I visse tilfælde at modtage personoplysninger om dig selv i et nemt læseligt format.

•  At få dine personoplysninger overført fra én dataansvarlig til en anden uden
    hindring, f.eks. hvis du ønsker at skifte teleselskab. Dette kaldes ret til data-
    portabilitet.

•  I visse tilfælde at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. Du
    kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte
    markedsføring. Dette kaldes indsigelsesretten.

• Ikke at få en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling af dine
   personlige oplysninger. Det vil sige, at afgørelser som får retsvirkning for dig eller
   påvirker dig betydeligt, ikke må træffes alene baseret på automatisk behandling. Det
   kaldes ret til ikke at være genstand for automatisk afgørelse. 

• At tilbagekalde dit samtykke. Selv om du på et tidspunkt har givet tilladelse eller
   samtykke til, at dine personoplysninger kan opbevares, kan du trække din tilladelse
   tilbage. Dette kaldes ret til at tilbagekalde samtykke.

• At klage til Datatilsynet. Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at dine
   personoplysninger bliver forkert behandlet – fx at de beskrevne rettigheder ikke
   overholdes.

Få begreberne på plads
I dette afsnit forklares nogle af de begreber, som anvendes i databeskyttelses-
forordningen, og som er relevante i forhold til borgernes rettigheder.

Behandling
Enhver form for håndtering af dine personlige oplysninger, det kan fx være ved 
indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, søgning, brug, 
videregivelse og sletning mv. 

Personoplysninger/persondata/personlige oplysninger
Enhver form for information om en person, som kan identificeres. Dvs. oplysninger, 
som kan kædes sammen med den registrerede person. Det kan fx være navn, 
adresse, e-mail, telefon, fødselsdato, uddannelse, helbred, løn mv. Personoplysninger 
kan både være almindelige og følsomme oplysninger.

Den registrerede
Den person, hvis personoplysninger bliver behandlet af en dataansvarlig fx en 
myndighed, virksomhed eller organisation. Den registrerede kan fx være dig som 
borger. 

Den dataansvarlige
Den myndighed, virksomhed eller organisation, der har ansvaret for behandlingen af 
dine personoplysninger. 

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, anbefales det, at du kontakter dem, der har dine oplysninger 
(den dataansvarlige) eller kontakter Datatilsynet: 
https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/
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