
Persondataforordning for 
Webshops

DIBS Webinar den 24. januar 2018



God formiddag

• Agge Kempff-Andersen, Privacytree

• Catrine Søndergaard Byrne, Labora Legal

• Maria Pedersen, DIBS
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OBS: Privacytree er afsender af information og rådgivning mht. GDPR, DIBS faciliterer blot webinaret.
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Anden dansk lovgivning,
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gælder direkte

Databeskyttelseslov

Særlovgivning, hvor 
muligt
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General 
Data 
Protection
Regulation (Persondataforordningen)



Persondata

beskyttelse
Retshånd-

hævelseslov

Retshåndhævelses-
direktiv

Særlovgivning

EU-GDPR

Databeskyt-
telseslov
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ALLE 

oplysninger, der kan knyttes til en bestemt 

person, er personoplysninger

 Uanset om du behandler følsomme eller almindelige 

oplysninger, skal du overholde kravene til lovlig 

databehandling

 Cookie og tracking kan også generere personoplysninger
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Definition: Personoplysning

• Navn

• Adresse

• Telefonnummer

• Email

• Indkøbshistorik

• Mv.?

Kundedata

• Navn

• Email

• Adresse

• Telefonnummer

• Mv.?

Leverandører og
samarbejdsparter –

kontaktpersoner, advokater

Bestyrelsesmedlemmer, 
aktionærer mv.

• Navn

• Adresse

• CPR. Nr.

• Lønforhold

• Skatteforhold

• Mv. 

Medarbejdere
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Eksempler personoplysninger
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Datatyper

Racemæssig, 

eller etnisk baggrund politisk, 

religiøs el. filosofisk overbevisning, 

fagforening, helbredsmæssige og 

seksuelle forhold, biometriske og 

genetiske data 

Strafbare forhold

CPR-nummer

Fx: Økonomi, skat, gæld, sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, bolig, bil, geo-

location,  netadfærd, IP-adresse,  eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato, stilling, 

arbejdsområde, arbejdstelefon, stamoplysninger: navn, adresse, fødselsdato samt øvrige 

nummeroplysningsdata

NB! Ansættelsesdata kan blive omfattet af særlig national regulering

art. 9

Udtrykkeligt samtykke

Nødvendig ansættelsesretligt formål

Offentliggjort af den registrerede

Nødvendig af offentlig interesse

Evt. yderligere national 

regulering/overenskomster fsva. 

biometriske og genetiske data

Art 10

Art. 87

Art. 6

Samtykke

Kontraktlig 

forpligtelse

Retlig hjemmel

Offentlig interesse 

Legitim 

interesseafvejning
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#2

Den dataansvarlige har ansvaret
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Dataansvarlig: 
• Hovedrolleindehaver for sikring af beskyttelse

• Hvem afgør juridisk og/eller faktisk, hvordan og hvorfor personoplysninger skal
håndteres har ansvaret.  

Databehandler: 
Ren bi-rolle, men oftest betydeligste funktion; adgang til data, fortrolighed og
behandlingssikkerhed

• Personoplysninger håndteres PÅ VEGNE af den dataansarlige

Databehandleren eksisterer ikke uden en dataansvarlig.

Den registrerede: 
• Den person, hvis personlige oplysninger håndteres

Rolle-listen



Eksempel: Dataansvarlig til databehandler Eksempel: Dataansvarlig til dataansvarlig

Webshop

Økonomisystem

Advokat/revisor

NyhedsbrevMails

IT-outsourced

Webshop

SKAT

GLS/Postnord

OutlookFacebook

Marketingbureau

Uden for 
EU/EØS

Uden for 
EU/EØS



Du må kun indhente 

personoplysninger 

til et bestemt formål

 Formålet skal være udtrykkeligt angivet og være lovligt 
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Kernen i persondatabeskyttelse: 

formålsbestemthed
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Bestemt og 
beskrevet formål, der 
er sagligt, rimeligt og 

proportionalt

Samtykke eller andet 
lovligt 

behandlingsgrundlag

Slette når ikke 
længere nødvendigt i 
forhold til formålet

Data skal være:

• Nødvendige

• Proportionale i forhold til formålet

• Datamængde og datatype skal være minimeret

• Korrekte og opdaterede

• Kun opbevares, så længe de er nødvendige i 
forhold til formålet



Indhentede persondata må ikke anvendes til 

andre formål på et senere tidspunkt

 Men de må godt viderebehandles til 

• Arkivformål 

• Statistiske formål

• Forskning 
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Nugældende regler søges opretholdt

 Pligtmæssigt undersøge om frabedt sig markedsføring 

(Robinson-listen). 

 Må ikke videregive oplysninger til 

markedsføringsformål uden udtrykkeligt samtykke

 Krav til marketingslister

 Ret til ikke at indgå i profilering og automatiserede 

afgørelser
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Særligt om markedsføring



#5
Alle de personoplysninger, 

du bruger til at løse en bestemt opgave,
skal være nødvendige 

 Datamængden skal minimeres

 Data skal være nødvendige - ikke bare ’meget rare at 
have’
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#6
De personoplysningerne, du anvender skal 

være relevante og korrekte

 Du skal derfor sørge for, at dit datasæt er opdateret og 
ajourført

 Hvis du opdager urigtige oplysninger skal de rettes eller 
slettes straks
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#7
Personoplysninger skal slettes, når de ikke 

længere er nødvendige til formålet

 Du skal kende lovkravene til slettefrister

 ”Der skal tages ethvert rimeligt skridt for at sikre, at 
personoplysninger, der er urigtige i forhold til de formål, 
hvortil de behandles, straks slettes eller berigtiges.”
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Google-sagen for Datatilsynet

Grundlæggende principper, art. 5:

• Nødvendige

• Proportionale i forhold til formålet

• Datamængde og datatype skal være minimeret

• Korrekte og opdaterede

• Kun opbevares, så længe de er nødvendige i 
forhold til formålet

Forbrugerrådet:

– Formålsproblemer: automatisk indsamling i meget store 
mængder

– Opbevaringsbegrænsning: gemmes ubegrænset

– Resultat: følsom og detaljeret profil

Google: 

– Service til forbrugerne

– Samtykke til det hele

– Kan selv slette



Du låner dine kunders personoplysninger

 Derfor skal du har et lovligt grundlag for at behandle 

dem, se slide 8, eksempelvis:

• Samtykke, eller

• Lovkrav eller retlig forpligtelse, eller

• Opgave i samfundet interesse

• Legitim interesse 
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Databehandling:  i praksis

Er der tale om 
personoplysninger

Behandles de 
automatisk eller i 
register?

Er de 
grundlæggende 
principper 
overholdt?

Hvilken type 
oplysning?
Er der hjemmel til 
den specifikke 
behandling?

07-09-2016

Grundlæggende principper, art. 5:

• Nødvendige

• Proportionale i forhold til formålet

• Datamængde og datatype skal være minimeret

• Korrekte og opdaterede

• Kun opbevares, så længe de er nødvendige i 
forhold til formålet



Grundrettighed: kontrol med egne 
data

Jeg bestemmer over:

• Min krop

• Mine ting

• Mine penge

• Data om mig 

Derfor skal du:

• Have lovhjemmel til at bruge mine data

• Fortælle, hvorfor og til hvad mine data skal 

bruges til

• Fortælle, hvem der ellers ser dem

• Fortælle, hvis du mister dem eller 

uvedkommende ser dem

= retten til respekt for privatliv

= retten til persondatabeskyttelse
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Kunden har ret til kontrol 

med sine egne data

 derfor skal han eller hun oplyses om, hvad du bruger 

vedkommendes persondata til og have mulighed for at 

se, hvilke data, du behandler

 Også kaldet gennemsigtighed
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• Kunden har ret til at 

– Blive oplyst om behandlingen af deres persondata og formålet med 
behandlingen

– Blive oplyst om videregivelse af persondata

– Få adgang til sine persondata

– Få berigtiget sine persondata

– Få slettet sine persondata

– Få begrænset databehandlingen

– Flytte sine persondata 

– Gøre indsigelse mod persondatabehandlingen

– Ikke at blive udsat for profilering i forbindelse med automatiserede 
afgørelser, der har betydning for kunden

Datarettighederne



Dataflows
Hvad skal vi bruge disse dataflows, alle taler om, til? 

• Identifikation af lovlig databehandling og ømme tæer

• Identifikation af behovet for organisatoriske og tekniske foranstaltninger

• Identifikation af databehandlere

• Identifikation af tredjelandsoverførsler

• Vurdering af et passende sikkerhedsniveau

• Fastlæggelse af kontrolmekanismer

= hele grundlaget for at kunne påvise at opfylder GDPR
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”IT-afdelingen”

Hvordan mange opfatter deres IT … og tilrettelægger sikkerheden efter

26



Hvordan det måske reelt ser ud ….

plus – “shadow IT”…..
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#10

Du skal passe godt på 

dine kunders persondata 

 Personoplysningerne må ikke ændres, eller lækkes 

eller kigges i uden grund

 Der skal tildeles adgangsrettigheder og brugen af dem 

skal kontrolleres

 Der skal være passende sikkerhedforanstaltninger, fx 

kryptering og pseudonymisering
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Læk kan have alvorlige
konsekvenser:
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• Hvad er ”passende tekniske og organisatoriske 

foranstaltninger”?

Behandlingssikkerhed i praksis

EU-GDPR

Beskyttelse Beredskab Selvevaluering

Hvilke sikkerhedstiltag er 
relevante?

Hvordan sikrer vi vores 
behandlingssystemers

Hvordan sikrer vi at
vores tekniske og 
organisatoriske 
foranstaltninger er 
effektive?

Pseudonymisering Fortrolighed Afprøvning

Anonymisering Integritet Vurdering

Kryptering Tilgængelighed Evaluering

Robusthed 



Spøg til side: det er vigtigt fordi

31

Kilde: ”Befolkningens adfærd på nettet” – samlet 
rapport, Erhvervsstyrelsen og IDA marts 2015



Grundprincipper - GDPR
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•Databeskyttelsespolitik

•Retningslinjer

•Procedurer og processer   

•Anvendte standarder, fx. 
ISO27001

•Dokumentation 

•Databehandleraftaler

•Adfærdskodeks

•DPO

Dataansvarlighed

•Databehandlings-
betingelser

•Lovligt grundlag: 
samtykke, lovkrav, 
kontrakt, legitim 
interesser

•Overførsel til tredjeland

Databehandling

•Oplysning om behandling 
og videregivelse 

•Adgang til data

• Berigtigelse og sletning

• Nej til profilering

• Dataportabilitet

Datarettigheder

• Tilgængelighed

• Fortrolighed

• Integritet

• Robusthed

Sikkerhed

I skal kunne påvise at I lever op til principperne



Hjælp….
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Quick fix’es

…findes ikke. Det er et langt sejt træk at få ryddet op, vurderet og 

dokumenteret. Men det er muligt!
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http://dbreform.dk/

http://dbreform.dk/


Justitsministeriet
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Ny litteratur
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Datatilsynet

12 spørgsmål fra Datatilsynet, som man kan begynde at forberede sig på:
– Har jeres organisation kendskab til GDPR?
– Hvilke personoplysninger behandler I?
– Hvilken information giver I de registrerede
– Hvordan opfylder I de registreredes rettigheder?
– På hvilket grundlag behandles personoplysninger?
– Hvordan indhenter I samtykke?
– Behandler I personoplysninger om børn?
– Hvad skal I gøre ved brud på persondatasikkerheden?
– Er jeres behandlinger forbundet med særlige risici?
– Har I tænkt databeskyttelse ind i jeres IT-systemer?
– Hvem er ansvarlig hos jer?
– Driver I virksomhed i flere lande?
– DT pjece om GDPR
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https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Publikationer/Captia_Generel_informationspjece__formateret___DOK446249_.pdf


Tjeklisten
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Webinartilbud 
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20 % på Quick Check når du bestiller en professionel vurdering af 

din risiko for bøde når persondataforordningen træder i kraft.

Hvordan: Skriv ”DIBS” efter dit navn i formularen, så får du 

automatisk tilbuddet.


