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P O L I T I E T S  B E H A N D L I N G  A F  O P L Y S N I N G E R  I  
F O R B I N D E L S E  M E D  T V Æ R G Å E N D E  
I N F O R M A T I O N S A N A L Y S E R  

Justitsministeriet  har ved  e-mail  af  14. juli 2017 anmodet  Institut  for  
Menneskerettigheder  om eventuelle bemærkninger til  høring over 
udkast  til bekendtgørelse om  politiets behandling af  oplysninger i  
forbindelse  med  tværgående  informationsanalyser.  

Bekendtgørelsen er   en  udmøntning af  politilovens § 2a,  som  blev indsat  
ved  lov nr. 671  af  8. juni 2017,  som  bl.a. har til formål at  tilvejebringe de 
retlige  rammer  for politiets brug af  ”intelligence-led p olicing”  og POL

INTEL platformen  til tværgående informationsanalyser.  

I sit  høringssvar til lovforslaget, udtrykte instituttet b ekymring for  den  
manglende præcisering  af  rammerne  for  indsamlingen  af  oplysninger  til  
brug for  de  tværgående  analyser  samt  den n ærmere udførelse af  

analyserne,  da  denne kan  føre  til en  generel overvågning af  den d anske 
befolkning. Der  henvises  til instituttets høringssvar af  9. marts 2017.1   

Den n ærmere præcisering af  disse rammer i  nærværende  
bekendtgørelse  er  derfor  helt  afgørende  for  at  sikre, at  der ikke sker  en  
sådan  overvågning. Instituttet vil herunder  følge op  på  sine  tidligere  
anbefalinger  og  har  følgende  bemærkninger:  

TVÆRGÅENDE  INFORMATI ONSANALYSER  –  BEKENDTGØRELSENS  

KAPITEL  2   

Instituttet anbefalede, at  det  blev præciseret, hvilke aktiviteter der  kan  
begrunde  brugen  af  tværgående  informationsanalyser.  

1 Tilgængelig på: 
https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/03_marts_17/hoeri 
ngssvar_til_udkast_til_forslag_til_lov_om_aendring_af_politiets_virkso 
mhed_og_toldloven.pdf. 
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I bekendtgørelsens § 3,  stk. 2, er  der indledningsvis foretaget  en  negativ  
oplistning  af  hvilke aktiviteter, der  ikke kan  give adgang til at  foretage  
tværgående informationsanalyser. Dette drejer  sig om  ren  administrativ 
afgørelsesvirksomhed og   generel informationssøgning.  

Herudover,  er  der  foretaget  en  positiv  oplistning af  aktiviteter, der  kan  
begrunde  tværgående  informationsanalyser. Bekendtgørelsens §  4 
oplister de situationer, hvor der  kan  foretages tværgående  
informationsanalyser  på  baggrund  af  ikke-pseudonymiserede 
personoplysninger,  mens  § 5  vedrører analyser, der  foretages på  
baggrund  af  personoplysninger,  der som  udgangspunkt  er  

pseudonymiserede,  jf. § 6.  

Instituttet finder det positivt, at  man  i  § 3 indledningsvist  skiller  
administrativ  afgørelsesvirksomhed og  generel  informationssøgning fra. 
Det er dog afgørende, at  der  fastsættes retningslinjer, som sikrer, at  der  
ikke kan  foretages tværgående  informationsanalyser til  disse  formål.  

	  Instituttet anbefaler, at  der  fastsættes retningslinjer, som sikrer, 
at  der  ikke kan  foretages  tværgående  informationsanalyser  til 
disse formål.  

Instituttet finder det også positivt, at  der  lægges op  til brug af  
pseudonymisering.  

Adgangen  i  § 4  til  at  benytte ikke-pseudonymiserede personoplysninger  

er  dog  meget  bred.  I relation til  forebyggelse  og efterforskning mv. a f  
strafbare  forhold, finder  bestemmelsen  anvendelse på alle  strafbare  
forhold. Henset  til,  at  der er  tale  om  behandling af  personoplysninger, 
og at  der  sker  et  indgreb  i retten  til privatliv og databeskyttelse, samt  at  
der  i  §§  5 og  6 er  vid  mulighed f or  foretage tværgående  analyser  på 
baggrund  af  pseudonymiserede  personoplysninger, herunder  mulighed  
for  at  afmaskere disse, finder  instituttet det  beklageligt, at  anvendelses
området  for  § 4  ikke afgrænses yderligere  til f.eks. ale ne  at  omfatte 
alvorlige strafbare  forhold.  

Hertil kommer,  at  det ik ke er  præciseret,  evt.  med eksempler,  hvornår 
det anses  for  ”nødvendigt” i lovens  og bekendtgørelsens §  4’s forstand  

at  foretage analyserne. Dette  gælder  også i relation  til adgangen  til at  
foretage tværgående  analyser  på baggrund  af  pseudonymiserede 
personoplysninger efter bekendtgørelsens §  5.  

Det er heller ikke præciseret eller  eksemplificeret, hvornår det er  
”strengt  nødvendigt” at  foretage  afmaskering efter § 6,  stk. 2. Dette  vil 
muligvis fremgå  af  de regler om  afmaskering, Rigspolitiet  fastsætter  
efter §  6, stk. 3, men  det  er  vigtigt, at  borgeren  allerede  på  baggrund  af  
loven, suppleret  med  bekendtgørelsen,  kan  forudse sin  retsstilling.  

Så længe disse rammer ikke er  præciserede, er der  fortsat  fare  for,  at  
databehandlingen og indgrebet ikke er nødvendig og proportional. 
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	  Instituttet anbefaler, at  anvendelsesområdet  for  tværgående 
informationsanalyser  på  baggrund  af  ikke-pseudonymiserede 
personoplysninger i § 4 afgrænses yderligere,  f.eks. t il alvorlige 
strafbare  forhold, og  anmoder  justitsministeren om   at  redegøre  
for, hvorfor dette  ikke har været  muligt.  

	  Instituttet anbefaler, at  det præciseres, gerne  ved  eksempler, 
hvornår  det  er  ”nødvendigt” i lovens  og bekendtgørelsens 
forstand  at  foretage tværgående informationsanalyser  efter  
bekendtgørelsens §§ 4  og 6, samt  hvornår  det er   ”strengt  
nødvendigt” at  afmaskere pseudonymisering efter § 6,  stk. 2.  

FASTLÆGGELSE  AF  INFORMATIONSKILDER  –  KAPITEL  3  

Instituttet anbefalede, at  rammerne for  dataindsamlingen,  herunder  
datakilderne  blev  præciseret. Instituttet  finder  det  derfor positivt, at  
bekendtgørelsens §  8, stk.  1, indeholder  en op listning af  mulige kilder. 
Denne er imidlertid  meget  generel.  Politiet  kan  således benytte  alle  de  
registre,  databaser mv., politiet  selv fører (faste  kilder), jf. §  8, stk. 1,  nr.  
1, og øvrige kilder,  som  politiet  kan  bringe i  anvendelse som led  i 
varetagelsen  af  sine opgaver (eksterne kilder),  jf. § 8, stk. 1, nr. 2.  

Det fremgår af  §  8, stk. 3, at  Rigspolitiet f ører en  fortegnelse  over 
samtlige kategorier  af  informationskilder  omfattet  af  § 9, stk. 1, nr. 1, 
som  kan  stilles til rådighed  for  Datatilsynet  efter anmodning.  

Når Rigspolitiet  fører  en  sådan  fortegnelse, ser  instituttet ingen  grund  
til, at  denne ikke gøres  offentligt  tilgængelig, herunder  opdateres 
løbende, så  borgeren  har  det  fulde overblik  over  politiets brug af  faste  
kilder.  

 	 Instituttet anbefaler, at  fortegnelsen  over  faste kilder, jf. §  8, 

stk. 3, jf.  § 8,  stk. 1,  nr. 1,  opdateres løbende og gøres offentlig  
tilgængelig.  

Det fremgår af  lovforslagets bemærkninger, at  politiet også kan  benytte 
open sou rce kilder. Instituttet antager, at  sådanne kilder  må være  
omfattet  af  §  8, stk. 1, nr. 2. For  at  sikre  borgerens retssikkerhed, 

savner  instituttet  imidlertid  fortsat,  at  rammerne  for  brugen  af  disse 
øvrige kilder,  herunder  open sou rce,  bliver  præciseret yderligere.  

 	 Instituttet anbefaler, at  brugen  af  øvrige  kilder,  herunder  open  
source, efter  §  8, stk. 1, nr. 2, præciseres yderligere, herunder 
hvordan  det sikres, at  der ikke benyttes  oplysninger, der  er  
tilvejebragt  på ulovlig vis.  

OPBEVARING,  SLETNING  MV.  –  KAPITEL  4  

Bekendtgørelsens § 9  indeholder regler for  opbevaring og  sletning  af  
oplysninger  i POL-INTEL.  

3/7 



 

 

Det fremgår af  §  9, stk. 2, at  der  for personoplysninger omfattet  af  §  4,  
nr. 1 og 2,  dvs.  oplysninger  til  brug for  forebyggelse, efterforskning  mv.  
af  strafbare  forhold, gælder  en  slettefrist  på max.  10  år, der  i  konkrete 
tilfælde kan  forlænges i perioder  på 2 år,  dog  i max.  8 år, når dette  er  
nødvendigt  inden f or  områder, der  undergivet  systematisk  politimæssig 
monitorering eller  andre  tungtvejende  hensyn, jf. § 9, stk. 3.  
Oplysningerne kan  således opbevares  i max. 1 8 år.  

Det fremgår af  §  9, stk. 4, at  der  for alle  andre  oplysninger, gælder  en  
slettefrist  på  max. 3   år, der  kan  forlænges  i perioder  på  1 år, dog i  max.  
5 år, jf. §  9, stk. 5. Disse  oplysninger  kan  således  opbevares i max. 8  år.   

I det omfang,  personoplysningerne omfattet  af  §  4, nr. 1 og  2,  også er  
omfattet  af  andre  regler,  gælder  den læ ngstvarende frist,  jf. §  9,  stk. 6. 
Genanvendes  resultaterne af  informationsanalyserne efter § 7,  regnes 
fristen  i  øvrigt  fra  genanvendelsestidspunktet, jf.  §  9, stk. 7.  

Der  kan  derfor  blive  tale om  meget  lange slettefrister. Hertil kommer,  
at  de personoplysninger,  der  fremgår af  faste  kilder, jf.  § 8,  stk. 1,  nr. 1, 
alt  afhængig  af  slettefristerne for  det  pågældende  register, hvorfra  
oplysningerne  stammer, allerede forinden k an  have været  i  
myndighedernes besiddelse i adskillige år. På det foreliggende  grundlag, 
hvor der  ikke er  redegjort  for  slettefristernes længde, finder  instituttet  
det tvivlsomt, om  opbevaringen  er  nødvendig  og proportional.  

	  Instituttet anbefaler, at  justitsministeren re degør  for  behovet  
for  disse lange slettefrister, således at  det sikres, at  
opbevaringen  er  nødvendig og proportional.  

Instituttet finder det dog  positivt, at  der  i bekendtgørelsens §  10, stk. 1,  
er  fastsat  en p ligt  for  politiet til  regelmæssigt  at  undersøge  behovet  for  
fortsat  opbevaring  af  personoplysninger,  så disse ikke opbevares  
længere  en  nødvendigt. Efter § 10,  stk. 2, skal der  fastsættes nærmere  
regler for  at  sikre,  at  oplysninger, der  ikke har været  aktivt  behandlet i 
mere end  4 år, kun  er  tilgængelige efter  den en kelte brugers konkrete 
anmodning.  

Instituttet undrer  sig imidlertid  over, hvorfor det er  efter  en p eriode på 

4 år, når alle  andre oplysninger  end  dem, der  er  omfattet af 4,  nr.  1 og  
2, som  udgangspunkt  skal slettes efter  3  år. Instituttet  undrer sig  også 
over, hvorfor  en  sådan  konstatering ikke fører  til sletning af  
oplysningerne.  

For så vidt  angår  de  oplysninger,  der  stammer  fra  politiets  egne 
registre,  jf. §  8,  stk. 1, nr.  1, er spørgsmålet endvidere,  hvilken  
konsekvens en såd an  konstatering  har  for den f ortsatte opbevaring  af  
oplysningerne  i disse ”oprindelige”  registre.  
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Det er ligeledes positivt,  at  Rigspolitiet  efter  §  10,  stk. 3, løbende påser  
overholdelsen  af  disse  forpligtelser. Instituttet savner  imidlertid  en  
uddybning af,  hvordan  dette  sikres.  

 	 Instituttet anbefaler, at  justitsministeren re degør  for  fristen p å  4 
år i §  10,  stk. 2,  navnlig  i relation  til de oplysninger, der  ikke er  
omfattet  af  §  4, nr. 1  og 2, og dermed  som  udgangspunkt  skal 
slettes  efter  3 år, samt  redegør  for,  hvorfor  konstatering  af  
manglende brug  ikke fører  til  sletning  af  disse  oplysninger.  

 	 For så vidt  angår  de  oplysninger,  der  hidrører  fra politiets egne  
registre,  jf. §  8,  stk. 1, nr.  1, anbefaler  instituttet,  at  

justitsministeren re degør for  konsekvenserne  af  konstatering 
om  manglende brug  efter § 10 for  den  fortsatte opbevaring af  
oplysningerne  i disse ”oprindelige”  registre.  

 	 Instituttet anbefaler, at  justitsministeren re degør  for,  hvordan  

Rigspolitiet  løbende skal påse overholdelsen  af  §  10, stk. 1  og 2, 
jf. §  10, stk. 3.  

UDTAGELSER  FRA  DEN  R EGISTREREDES  INDSIGT SRET  –  KAPITEL  

6  

Det fremgår af  bekendtgørelsens § 12, stk. 1,  at  den  registreredes  
indsigtsret efte r § 15 i  lov om retshåndhævende myndigheders  

behandling af  personoplysninger, ikke finder  anvendelse i forhold til  
oplysninger  i POL-INTEL. Tilsvarende gælder i relation til  
persondatalovens  § 31, stk. 1.  

Bekendtgørelsen u dstedes med hjemmel i  bl.a. § 16, stk. 4,  i lov om  
retshåndhævende myndigheders  behandling  af  personoplysninger. 
Instituttet bemærkede i  sit  høringssvar af  15. marts 2017  til loven,  at  
det bagvedliggende direktiv har til formål at  styrke den  registreredes  
rettigheder. Det  er  dog muligt  at  begrænse indsigtsretten.  Det  fremgår  
af  præambelbetragtning nr. 44  til  direktivet,  at  den  dataansvarlige 
gennem  en  konkret  og  individuel undersøgelse af  de enkelte  tilfælde  
skal vurdere,  om  indsigtsretten h elt  eller  delvist  skal begrænses.  

Da det overordnede  formål var at  udvide den re gistreredes rettigheder, 
anbefalede instituttet, at  indsigtsretten  blev fastlagt  i 
overensstemmelse  med  direktivets ordlyd  og kun  blev begrænset  af  
hensyn  til  andres rettigheder  og frihedsrettigheder. Der  henvises til 
instituttets høringssvar.2  

2 Tilgængelig på: 
https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/03_marts_17/hoeri 
ngssvar_over_forslag_til_lov_om_retshaandhaevende_myndigheders_ 
behandling_af_personoplysninger.pdf. 
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Med h jemmel i  lovens  § 16, stk. 4,  er  der  nu  mulighed f or  at  begrænse 
den re gistreredes indsigtsret. Det  er  som anført, bl.a. denne  hjemmel, 
der  benyttes  til  at  afskære  den  registreredes  indsigtsret f uldstændig i  
bekendtgørelsens §  12.  Dette  stemmer dårligt  overens med d irektivets 
ordlyd,  og justitsministeren b ør derfor  uddybe, hvorfor  dette –  efter  en  
konkret  og  individuel vurdering  –  er nødvendigt,  samt  overveje  at  
udvide  indsigtsretten.  

 	 Instituttet anbefaler derfor, at  justitsministeren  redegør  for,  
hvorfor det er nødvendigt  helt af af skære  den re gistreredes 
indsigts  ret  i POL-INTEL,  samt  overvejer  at  udvide  indsigtsretten.  

Instituttet bemærker  i denne  forbindelse, at  der  heller  ikke er  adgang til 
at  foretage berigtigelse af  oplysningerne  i POL-INTEL. Da den  
registrerede  ikke har ret  til indsigt  i oplysningerne, er  det naturligvis 
vanskeligt  at  opdage  eventuelle  fejl. Der  er  imidlertid  tale  om  et 
centralt  persondataretligt  princip,  og instituttet  finder  det  derfor  
kritisabelt, at  borgerne ikke har adgang  hertil.  

  Instituttet  anbefaler, at  justitsministeren re degør  for,  hvorfor  
man  ikke har  givet den r egistrerede adgang  til  berigtigelse.  

MEDARBEJDERADGANG  TI L  POL-INTEL  

Instituttet har  noteret,  at  der  i  POL-INTEL bl.a. gennem  

pseudonymisering, er mulighed  for  at  sikre,  at  den  enkelte  medarbejder  
kun  har adgang til de oplysninger, vedkommende  har brug for. Dette 
kan  bidrage positivt  til, at  der  kun  behandles  personoplysninger  i det 
omfang,  det  er  nødvendigt, og kun  af  de personer, der  skal bruge 
oplysninger. Dette bidrager til  dataminimering,  nødvendighed  og  

proportionalitet,  som  alle er  med til  at  sikre, at  indgrebet  i  retten  til 
privatliv og databeskyttelse begrænses mest  muligt. Dette er  i 
særdeleshed  relevant, når formålet  med  systemet  er  at  bruge 
oplysninger  på en  anden  måde, end  til  det f ormål,  hvortil de oprindeligt  
er  indsamlet.  

Ligesom der  efter  §  6, stk. 3, fastsættes regler  for  afmaskering,  antager  
instituttet, at  der  også mere generelt  fastsættes regler for, hvem der  

har adgang til hvilke oplysninger,  hvorvidt  de  skal pseudonymiseres mv.  

 	 Instituttet anbefaler, at  justitsministeren re degør  for  sådanne  

interne regler,  både efter § 6,  stk. 3,  og generelt.  

 

Der  henvises  til  Justitsministeriets sagsnummer  2017-790-0462.  
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Med ven lig  hilsen  
 
 
 
Anja Møller  Pedersen  

P H D  S T I P E N D I A T  
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