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Justitsministeriet  har ved  e-mail  af  10. juli 2017 anmodet  om  Institut  for  
Menneskerettigheders  eventuelle  bemærkninger  til udkast  til  forslag til 
lov om  supplerende  bestemmelser til forordning om  beskyttelse  af  
fysiske personer  i  forbindelse  med b ehandling af  personoplysninger og 

om  fri  udveksling af  sådanne  oplysninger  (databeskyttelsesloven).  

Indledningsvis ønsker  instituttet at takke Justitsministeriet f or  det  store  
og grundige  arbejde,  der ligger bag  såvel Betænkning nr.  1565  (herefter  
”betænkningen”)  som  udkast  til  ny databeskyttelseslov.  

Instituttet har  sammen  med  Forbrugerrådet Tænk  og Rådet  for  Digital 
Sikkerhed d eltaget i  det for  betænkningen  forudgående  arbejde med  at  
gennemgå  Databeskyttelsesforordningen  (herefter ”forordningen”)  i 
forhold  til gældende dansk  ret.  Instituttet finder  det positivt,  at  en  
række af  de  forslag  og bemærkninger, som  Forbrugerrådet Tænk  og  
instituttet  afgav i denne  forudgående  proces,  er  blevet in darbejdet  i  
betænkningen.  Instituttet  takker  Justitsministeriet  for  muligheden  for  

at  deltage  i processen, og  vil benytte nærværende høring til  at  
tilkendegive nogle  centrale  bemærkninger  og bekymringer over  for  
Justitsministeriet.  

Instituttet har  følgende bemærkninger:  

GENERELT  

Databeskyttelsesforordningen  har  til  hensigt  at  sikre  en  stærkere og  
mere effektiv  beskyttelse af  personoplysninger  på tværs af  
medlemsstaterne.  
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Forordningen  fastslår,  at  retten t il databeskyttelse  er  en  
grundlæggende  rettighed  efter  EU's Charter  om  grundlæggende  
rettigheder  og Traktaten  om  Den  Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF).  Forordningens præambel understreger, at  globaliseringen  og  
den t eknologiske udvikling har  skabt  nye  udfordringer for  beskyttelse  af  
personoplysninger. Denne udvikling kræver  stærkere og  mere  
sammenhængende databeskyttelsesregler i  EU såvel som  en  effektiv 
håndhævelse af  disse regler.  

Selvom  den en delige  forordning  ikke er  helt  så  nyskabende,  som  det  
oprindeligt  var hensigten, er  det  forordningens eksplicitte  hensigt  at  

skærpe beskyttelsesniveauet  og håndhævelsen  af  reglerne  på  en ræk ke 
områder.  Det  er i dette  lys,  at  forordningen  skal fortolkes  og 
implementeres i  dansk  ret. Som  instituttet bemærker  i sin  årlige  
Statusrapport, har Datatilsynet og  Rigsrevisionen gen tagne gange 
påpeget, at  efterlevelsen  af  persondataloven  er mangelfuld,  ikke mindst  
i de  offentlige  institutioner.  

På  trods af  at  der  er  både økonomiske og administrative  omkostninger  
forbundet med  implementeringen, bør man  derfor  se forordningen  som  
en  kærkommen lejlighed t il at  foretage  en gru nding gennemgang af  
persondataretten  og  styrke databeskyttelsesniveauet,  hvor  dette  er  
muligt. Som  understreget  i forordningens præambel er en  effektiv 
databeskyttelsesramme  helt afgørende  både  for  udviklingen  af  en  

stærk  digital  økonomi  og  for  borgernes tillid  til at  benytte  digitale  
services.   

Det er  imidlertid  ikke det  indtryk, man f år, når man  læser 
betænkningen. Justitsministeriet f inder  på  en lan g række områder,  at  
forordningens  bestemmelser er  overensstemmende  med dansk  lov og  
retspraksis, og at  derfor kun  skal ske mindre  ændringer i  forhold  til 
gældende ret.  

Justitsministeriet  nedtoner således  forordningens  nyskabelser, og i  
lovforslagets afsnit  1.2  bliver det  konkluderet,  at  forslaget  i vidt  omfang 
er  en vid ereførelse  af  gældende ret.  

Instituttet er  enigt  i,  at  der  på  flere  områder  er  tale om  en  videreførelse 

af  gældende  dansk  ret. Men h er  er  det  vigtigt  at  er, at  formålet  med  
forordningen  er  at  styrke databeskyttelsesniveauet  såvel  den  praktiske 
efterlevelse  af  reglerne.  

  Instituttet anbefaler, at f orordningen  fortolkes  og  
implementeres i  lyset  af,  at  hensigten  med  forordningen  er  at  
sikre  en  stærkere  og  mere  effektiv databeskyttelse på  tværs af  
medlemsstaterne.  

På  områder  hvor  der er  tale  om  nyskabelser  eller  skærpede krav er  det  
vigtigt, at  disse ikke  nedtones i  en såd an  grad, at  myndigheder  og 
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virksomheder får indtrykket af, at det er godt nok at fortsætte som 
hidtil, og først på tidspunktet for en eventuel sikkerheds- eller 
databeskyttelsesbrist bliver bevidste om, at dette alligevel ikke var 
tilstrækkeligt. 

Tilsvarende gælder i relation til en nyskabelse som privacy by design i 
forordningens artikel 25. Det fremgår af betænkningens afsnit 5.2.3 
(side 418), at bestemmelsen ikke medfører et krav om at re-designe 
samtlige ældre systemer, såfremt der kan etableres et passende 
sikkerhedsniveau for disse systemer på anden vis, herunder ved 
undervisning, interne procedurer og tilsvarende organisatoriske 

foranstaltninger. Som Justitsministeriet bemærker på side 423, skal 
samtlige systemer dog leve op til alle forordningens øvrige krav fra ”dag 
1”, hvorfor der er flere gode grunde til at sikre, at systemerne allerede 
kan leve op til alle forordningens krav fra dennes ikrafttrædelse. 

Der er også tale om en nyskabelse i forordningens artikel 35, som 
vedrører brugen af konsekvensanalyser. Ifølge Artikel 29-gruppen udgør 
konsekvensanalyser et vigtigt redskab for den dataansvarlige til at sikre, 
at reglerne overholdes, samt til dokumentation herfor. Det fremgår 
imidlertid af betænkningens afsnit 5.13.3 (side 525), at den 
dataansvarlige i de fleste tilfælde ikke vil være forpligtet til at foretage 
en konsekvensanalyse, og at bestemmelsen derfor vil få et forholdsvis 
begrænset anvendelsesområde. 

Instituttet er bekymret for, at man hermed nedtoner det ansvar, 
forordningen reelt pålægger den dataansvarlige, herunder de skærpede 
krav til dokumentation, som konsekvensanalyser kan være med til at 
løfte, uanset om den dataansvarlige er direkte forpligtet til at foretage 
analysen i den konkrete situation. 

En systematisk gennemførelse af konsekvensanalyser vil ikke kun styrke 
databeskyttelsesniveauet til gavn for den registrerede, men kan også 
støtte den dataansvarliges daglige arbejde med at overholde reglerne 
og undgå brud på datasikkerheden. 

 Instituttet anbefaler, at forordningens nyskabelser ikke 
nedtones i en sådan grad, at eksisterende problemer blot 

udskydes til det tidspunkt, hvor der opstår en databeskyttelses-
eller sikkerhedsbrist. 

 Instituttet anbefaler, at man i højere grad understreger 
fordelene ved at foretage systematiske konsekvensanalyser og 
anbefaler konsekvent brug heraf. 

Selv hvor der ikke umiddelbart synes at være tale om nyskabelser, er 
det afgørende, at man tager i betragtning, at den virkelighed, de nye 
regler skal implementeres og anvendes i, på mange måder er en helt 
anden, end den hvori persondatadirektivet og persondataloven blev 
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vedtaget. Det  betyder,  at  regler,  som  er videreført  i deres helhed  eller  
udelukkende  med små justeringer, kan  have  en væ sentlig anden  
betydning  og praktisk  anvendelighed i  dag. Dette  gælder  blandt  andet  
reglerne  om  ret  til  at  gøre indsigelse mod  automatiske individuelle  
afgørelser  efter  forordningens artikel 22.  

Det er derfor  helt  afgørende,  at  databeskyttelsesloven  såvel  som  
forordningen  ledsages af  nogle  tidssvarende eksempler, der  
eksemplificerer og  illustrerer  over for  både dataansvarlige og  
databehandlere samt  de registrerede,  i hvilke situationer reglerne rent  
faktisk  kan  komme  i spil.  Dette  er  ikke i tilstrækkeligt  omfang  tilfældet  i 

hverken b etænkning eller lovforslag.  

  Instituttet anbefaler, at  betænkningen, lovbemærkninger  samt  
kommende  vejledninger  ledsages af  tidssvarende  eksempler, 
der  tager  højde for  den  digitale  virkelighed,  der møder  
myndigheder,  borgere og virksomheder.  

Udover materielle  nyskabelser  har forordningen  også til  hensigt  at  
skabe en st ærkere  og mere  effektiv b eskyttelse  af  personoplysninger 
gennem  en  øget  grad  af  harmonisering. På  trods af  at  forordningen  
giver  vid  mulighed f or  nationale undtagelser  og særregler, er  det  vigtigt,  
at  adgangen  hertil  benyttes varsomt, så  danske særregler ikke kommer  
til at  forhindre en  ensartet b eskyttelse  på  tværs af  medlemsstaterne. 

Adgangen  til at  fastsætte  nationale særregler  bør  derfor  begrænses til 
situationer, hvor disse er  med til  at  styrke individets rettigheder, og 
gerne med in spiration  fra Artikel  29-gruppen.  

  Instituttet anbefaler, at D anmark  kun  benytter  adgangen  til at  
fastsætte nationale  særregler, hvor  dette  bidrager til  en  
styrkelse  af  individets rettigheder, og gerne  med inspiration fra  
Artikel 29-gruppen.  

Instituttet finder i øvrigt  anledning  til  at  bemærke, at  den  måde, hvorpå 
forordningen  implementeres i dansk  ret,  gør det vanskeligt  at  få et  
overblik  over  forpligtelser  og  rettigheder  efter forordningen.  Dette 
gælder  ikke mindst  for  almindelige borgere,  der skal forstå  deres 

retsstilling.  Selvom  der  er tale  om  en f orordning,  der  således gælder  
direkte  i medlemsstaterne,  bliver  denne implementeret i  dansk  ret  ved  
databeskyttelsesloven. Loven  ledsages dels af  betænkningen  på  mange  
hundrede sider, dels  af  lovforslagets bemærkninger, der også  udgør 
flere  hundrede  sider. Hertil kommer, at  loven  ikke kan  stå alene,  men i 
vidt  omfang henviser  til  forordningen.  Instituttet er  opmærksomt  på, at  
det med  ønsket om  nationale  særregler er  nødvendigt  at  operere  både  
med  forordningsteksten og  danske regler,  men  i praksis betyder  det,  at  
det er nødvendigt  at  orientere sig i  flere  forskellige og meget  
omfangsrige retskilder,  når man sk al have  et overblik  over 
retstilstanden.  
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  Instituttet anbefaler, at  der  sideløbende med  vedledningerne  til  
loven  udarbejdes offentligt  tilgængeligt  materiale,  der  på  
letforståelig  vis b eskriver borgerens  rettigheder  efter  
forordningen.  

Endelig  må det  forventes, at  Datatilsynets arbejdsbyrde  vil  blive  øget  
markant, når forordningen t ræder  i kraft.  

Dette  gælder  navnlig  forpligtelsen  til at  fremme kendskabet  til og 
forståelsen  af  forordningen  efter  artikel 57, stk. 1,  litra  a, b, og  d,  der  
som  Justitsministeriet bemærker  i betænkningens  afsnit  7.5.3, må  
antages  at  komme meget  mere i fokus bl.a. som  følge af  det  

fremadrettede sanktionsniveau,  samarbejdet  med  andre  
tilsynsmyndigheder  efter  artikel 57, stk. 1, litra g  og h,  der  bliver  
udbygget  og  formaliseret,  samt  forpligtelsen  efter artikel  57,  stk. 1, litra  
i, til at  holde øje med  relevant  udvikling.  Henset  til sanktionsniveauet 
må det  imidlertid  også antages,  at  de  øvrige opgaver, herunder  dem, 
der  allerede gælder i dag, kommer  til at  kræve flere  ressourcer, navnlig  
i  de  kommende  år, hvor  fortolkningen  af  forordningen  skal fastlægges.   

En  af  de generelle nyskabelser er  overgangen  fra anmeldelsespligt  til en  
risikobaseret  tilgang. Det betyder,  at  den  dataansvarlige som  
hovedregel ikke længere skal anmelde databehandlinger  til  
Datatilsynet, men  må  foretage en risik obaseret  vurdering  af  egne 

databehandlinger. For  at  de dataansvarlige  kan  foretage  en  sådan  
vurdering, er  det  afgørende, at  Datatilsynet  har tilstrækkelige  juridiske,  
tekniske og formidlingsmæssige ressourcer  til  at  bistå dem, der  har 
behov  herfor.  Dette  er  en  afgørende forudsætning for  gennemførelsen  
af  forordningen.   

  Instituttet anbefaler, at  Datatilsynet  styrkes, således at  tilsynet 
har tilstrækkelige  juridiske, tekniske  og formidlingsmæssige 
ressourcer til at  løfte sine opgaver efter forordningen.  

Som det n ævnes flere steder,  sker  der en  markant  ændring af  
sanktionsniveauet. Instituttet støtter  forslaget  i lovforslagets §  42  om, 
at  Datatilsynet  bemyndiges til  at  udstede administrative bødeforlæg  i 

ukomplicerede sager uden b evismæssige tvivlsspørgsmål.  

Allerede på  nuværende tidspunkt  har muligheden  for  at  lade  offentlige 
myndigheder  ifalde bødeansvar givet anledning til  debat. I lovforslaget 
er  der imidlertid  ikke taget  stilling til spørgsmålet.  

Det skærpede  sanktionsniveau  bliver  nævnt  som  en  af  forordningens  
vigtigste  nyskabelser, og varslet  om  et  ændret  bødeniveau  har  fået  
forventningerne om  en  bedre  og mere  effektiv beskyttelse  til at  stige. 
Dette  skaber  allerede nu  incitamenter  til  at  forbedre  databeskyttelsen  
hos dataansvarlige og databehandlere  landet  over.   
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Instituttet understreger vigtigheden i,  at  alle  borgere  sikres  det samme  
beskyttelsesniveau  uanset h vem, der  behandler  deres 
personoplysninger.  En  effektiv håndhævelse af  forordningen  over  for  
samtlige dataansvarlige  og databehandlere, uanset  om der  er  tale om 
private  virksomheder  eller  offentlige  myndigheder, er  derfor  helt  
central  for  forordningens  gennemførelse.  

I forlængelse af  disse  generelle  bemærkninger  følger her uddybende 
bemærkninger  til  en  række af  forordningens  og lovens bestemmelser.  

GENERELLE  BEHANDLING SPRINCIPPER  –  FORORDNINGENS  

ARTIKEL  5-11  OG  DATABESKYTTELSESLOVENS  §§ 5-14  

Indledningsvis bemærkes, at  den d ataansvarliges ansvar for  
overholdelsen  af  de generelle  behandlingsprincipper  skærpes. Efter  
direktivets artikel 6,  stk. 2, påhviler det  den  dataansvarlige at  ”sikre”,  at  
principperne blev overholdt,  mens den  dataansvarlige  efter  
forordningens  artikel  5, stk. 2, skal kunne påvise overholdelsen.  

Forordningen  understreger  med  andre  ord  vigtigheden af   de  generelle  
principper. Det  er  derfor  vigtigt, at  de forbedringer, præciseringer  mv.,  
der  er blevet  tilføjet  disse principper, ikke bliver nedtonet  i en  grad, der  
underminerer  denne  overordnede  skærpelse.  

Forordningens  artikel  5(1)(a)  –  gennemsigtighed  

I betænkningens afsnit  3.1.3  (side 92) fremhæver Justitsministeriet, at  
det af Kommissionens  oprindelige forslag til forordning  fremgår, at  
princippet  om  ”gennemsigtighed” er en  nyskabelse. Princippet  tilsigter, 
at  al  behandling  af  personoplysninger bør  være  lovlig, rimelig og 
gennemsigtig. Det vil sige, at  enhver information eller kommunikation  
til den re gistrerede, herunder  i forbindelse  med d en  oplysningspligten  
og indsigtsretten  i  forordningens kapitel 3, bør være  lettilgængelig og 
letforståelig.  

Der  er her  tale  om  en n yskabelse, som  udover at  være  et  generelt 
behandlingsprincip  også  kan  få betydning for  fortolkningen  af  
bestemmelserne i  forordningens kapitel 3.  Instituttet  finder  det  derfor  

beklageligt,  at  Justitsministeriet  på side 93 konkluderer,  at  der  ikke er  
tale  om  en  ændring  i forhold til  gældende  ret.   

Selvom det  fortsat  vil være  tilsynsmyndigheden, der  fastlægger det 
nærmere  indhold  af  princippet om  god d atabehandlingsskik, vil 
tilsynsmyndigheden n u  være  nødsaget t il specifikt  at  inddrage 
princippet  om  ”gennemsigtighed”.  

  Instituttet anbefaler, at  det fremhæves, at  der  med p rincippet  
om  gennemsigtighed  i  forordningens artikel 5(1)(a) er tale  om 
en n yskabelse, og  at  Datatilsynet  inddrager  princippet  i sin  
fastlæggelse af  princippet  om  god d atabehandlingsskik.  
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Forordningens  artikel  5(1)(b)  og  6(4)  og  lovens  §  5  –  
Formålsbestemthed  og  samkøring  
Der  er i forslaget  lagt  op  til en  svækkelse  af  princippet  om  
formålsbestemthed. Dette  gælder  navnlig i  forhold  til  lovforslagets  § 5, 
stk. 3, hvor der  lægges op  til,  at  der  inden  for  rammerne  af  
forordningens  artikel  23  kan  fastsættes  nærmere regler om, at  
offentlige myndigheder  må behandle personoplysninger  til  andre  
formål,  end  dem de oprindeligt  blev indsamlet  til, uafhængigt  af,  om  
disse formål måtte være  uforenelige med  de oprindelige  formål.  

Selvom forordningens  artikel 23  giver  adgang  til  at  undtage  bl.a.  fra 

kravet  om  formålsbestemthed, er det afgørende, at  denne  adgang 
benyttes undtagelsesvist, da en f ravigelse  af  dette for persondataretten  
helt centrale  princip  kan  føre  til en  generel svækkelse  af  borgernes 
databeskyttelse.  

  Instituttet anbefaler, at  adgangen  til at  undtage fra kravet  om 
formålsbestemthed i  lovens §  5, stk. 3, jf. forordningens artikel 
23, kun  anvendes undtagelsesvist  og  efter  en k onkret  vurdering, 
og at  man u ddyber hvorfor, det er   nødvendigt  at  foretage  netop  
denne undtagelse.  

En t ilsvarende problemstilling gælder  i relation  til reglerne  om  
samkøring. Uafhængigt  af  EU-retten  stilles  der efter  gældende  dansk  ret  

krav om, at  der for  samkøring i kontroløjemed  skal være  særskilt  
lovhjemmel.  Dette har styrket  borgernes  rettigheder  i  en t id, hvor 
offentlige myndigheder  indsamler  og behandler  stadigt  flere 
oplysninger  om  borgerne  og ønsker  at  dele  disse oplysninger  med  
andre  myndigheder. Det fremgår  af  betænkningens 3.1.3.2  (side 97), at  
Justitsministeriet  har vurderet, at  det efter  forordningen  fortsat  vil  
være  muligt  –  i  forarbejderne til databeskyttelsesloven  –  at  operere  
med  en  sådan  forudsætning.  

Instituttet finder det derfor  beklageligt,  at  man ik ke viderefører  denne  
retstilstand. Dette skyldes, at  Justitsministeriet  vurderer,  at  navnlig 
forordningens  artikel  5 og artikel 6(4) yder  en t ilstrækkelig beskyttelse  
af  den re gistreredes rettigheder  og samtidigt  efterkommeroffentlige  

myndigheders  behov for  samkøring. Instituttet  er ikke enigt  i  denne 
vurdering. Instituttet anerkender,  at  der  kan  være  et konkret  behov for  
at  samkøre  oplysninger,  men  finder, at  man  som  minimum  bør  have  
Folketinget  godkendelse,  og den gen nemsigtighed, der  følger med  
behandlingen  af  et forslag om  særskilt  lovhjemmel. En  øget  mulighed  
for  samkøring  uden  særskilt  lovhjemmel  set  sammen  med ove nstående 
mulighed  for  at  undtage fra  kravet  om  formålsbestemthed  medfører  en  
substantiel  svækkelse  af  borgernes rettigheder.  

  Instituttet anbefaler, at  man f astholder kravet o m særskilt  
lovhjemmel  til  samkøring.  
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Forordningens  artikel  5(1)(c)  –  Dataminimering   
Justitsministeriet  fremhæver i betænkningens afsnit  3.1.3 (side  92),  at  
der  i  Kommissionens  oprindelige  forslag til forordning blev lagt  op  til en  
præcisering af  princippet  om  dataminimering. Det fremgår i den  
forbindelse  af  præambelbetragtning nr. 39, at  personoplysninger  kun  
må behandles, hvis f ormålet  med b ehandlingen  ikke med  rimelighed  
kan  opfyldes på anden m åde.  Her  er  der  således  tale  om  en  skærpelse  
af  princippet om  dataminimering.  

Det fremgår imidlertid  af  betænkningens side 97, at  ordlyden  er stort  
set  enslydende  med persondatalovens §  5, stk. 3, hvorfor der  ikke kan  
være  tiltænkt  en  anden  indholdsmæssig betydning.  

Selvom præambelbetragtning  nr.  39  alene udgør et f ortolkningsbidrag,  
finder  instituttet  Justitsministeriets konklusion  misvisende. Det  bør 
fremhæves i lovforslagets bemærkninger, at  forordningen p ræciserer  
princippet, og  at  dansk  ret  må  tilpasses i  nødvendigt  omfang.  

  Instituttet anbefaler, at  lovforslagets bemærkninger præciseres,  
så det  fremgår,  at  der  er  tale  om  en  skærpelse  af  princippet  om  
dataminimering.  

DEN  REGISTREREDES  RE TTIGHEDER  

Ligesom det er   afgørende for at  sikre  individets ret t il privatliv  og 
databeskyttelse,  at  de generelle  behandlingsprincipper  som  beskrevet 

ovenfor  bliver fortolket  i lyset  af  forordningens formål om  at  styrke 
databeskyttelsesniveauet, er  det  vigtigt,  at  den  registreredes 
rettigheder  bliver fortolket  og  fastlagt  i dette  lys.  Forordningen  lægger  
generelt  op  til en  styrkelse  af  den  registreredes rettigheder, og  det  er  
vigtigt,  at  dette  ikke nedtones  i  den  danske implementering.  

Det er bl.a. også i  relation  til  den d ataansvarliges  oplysningspligt  og den  
registreredes ret  til  indsigt, berigtigelse og  sletning, at  betydningen  af  
den  digitale  virkelighed,  som  reglerne skal fortolkes og anvendes i,  
spiller  ind. Dette  betyder, at  selv mindre  justeringer  og præciseringer  
kan  få stor  betydning i  praksis, og det  er  afgørende, at  de  kommende  
vejledninger  til  databeskyttelsesloven  indeholder  konkrete  tidssvarende 

eksempler, der  illustrerer bestemmelsers reelle  indhold  gennem.  

De oplysninger, som  den re gistrerede har brug for, således at  denne 
kan  udøve sine rettigheder  efter  forordningen,  ændrer  sig i  takt  med 
den t eknologiske udvikling. Der  sker  f.eks.  i stadigt  større  omfang 
automatisk  behandling af  personoplysninger gennem algoritmer. Det  
betyder, at  den re gistrerede i  dag,  til  forskel fra  tidligere  har  et stadigt  
større behov for  viden o m  disse algoritmer, herunder  til  en vis gra  d  
relevant  teknisk  viden.  For  at  den  almindelige  borger  kan  bruge 
oplysningerne,  stilles der  dermed også  stadigt  større  krav til  
gennemsigtighed  efter  forordningens artikel 12.  
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Instituttet er  enigt  i,  at  der  også efter  direktivet  gælder  et  princip  om  
gennemsigtighed, og at  princippet  derfor ikke som sådan  er  nyt,  men  
den d igitale  virkelighed h ar ændret  sig,  og det  er  vigtigt,  at  man  
fortolker og  anvender  både princippet  om  gennemsigtighed, men  også  
det  efterfølgende krav til  underretningspligt  og  indsigtsret  i lyset  heraf.  

Der  er derfor  centralt, at  denne nyskabelse  ikke nedtones, men i stedet  
illustreres med  tidssvarende  eksempler  i betænkningen, lovforslaget  og  
de efterfølgende vejledninger.  

Eksempelvis er  der  i relation  til oplysningspligten  i  forordningens artikel 
13(1)(c) tale  om  en n yskabelse, idet  der  nu  også skal henvises til 

retsgrundlaget f or  behandlingen. I  betænkningens afsnit  4.3.3  (side  
287) foreslår  Justitsministeriet, at  dette  krav blot  kan  tilføjes i  et 
”ansøgningsskema  eller  lignende”. Dette  giver  udmærket  mening i  en  
ikke-digital kontekst,  men  store  dele  af  den  databehandling,  der  sker  i 
dag, finder  sted on line. Princippet  kan  muligvis overføres  til  den  online 
kontekst, men t eksten  bør ledsages  af  tidssvarende eksempler, så  der 
ikke opstår tvivl herom.  

  Instituttet anbefaler, at  kapitlet  om  den re gistreredes 
rettigheder  i  betænkningen, lovforslaget  og vejledninger  bliver  
ledsaget  af  tidssvarende  eksempler, der  illustrerer både 
egentlige nyskabelser, og giver  konkrete eksempler  fra  

borgerens digitale  virkelighed.  

Forordningens  artikel  22  –  Ret  ti l  indsigelse  og  
automatiske  individuelle  afgørelser  
Brugen  af  automatiske afgørelser på baggrund  af  algoritmer får stadigt  
større og større  betydning. Selvom der  i  noget om fang er  tale  om  en  
videreførelse af  gældende ret, er  den  virkelighed,  forordningen  skal 
fortolkes i, som  anført  ovenfor en  helt anden  end  den,  direktivet  er  
blevet f ortolket  i. Forordningens artikel 22  må derfor  forventes at  få  en  
langt  større  betydning end  sin  forgænger.  

Instituttet savner  helt ov erordnet  en  definition  /  præcisering af  
begrebet ”automatisk  individuel afgørelse”,  herunder  hvilke situationer, 

der  reelt  er  tale  om. I  den  forbindelse savner instituttet  også  flere  
digitale  eksempler  f.eks.  fra sociale  medier  mv., da flere af  de anførte 
eksempler  beskriver situationer, hvor afgørelsen  lige så godt  kunne 
være  blevet  truffet  manuelt.  

  Instituttet anbefaler, at  der, evt. i en vejle dning,  suppleres med  
flere  tidssvarende eksempler, der  illustrerer  i hvilke situationer,  
den re gistrerede kan  gøre indsigelse  mod  automatiske  
individuelle  afgørelser.  
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Der  henvises  til  Justitsministeriets sagsnummer: 2016-7910-0021.  

Med ven lig  hilsen  
 
 
 
Rikke Frank  Jørgensen    Anja Møller  Pedersen  

S E N I OR  F O RS K E R   P H D  S T I P E N D I A T  
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