
De registreredes rettigheder 

De registrerede er de personer, som den dataansvarlige har registreret personoplysninger 

om, f.eks. oplysninger om medarbejderne til brug for personaleadministrationen.  

De registrerede har en lang række rettigheder, som virksomheden har pligt til at sikre 

bliver opfyldt. Rettighederne er: 

• Oplysningspligt 

• Indsigtsret 

• Ret til at tilbagekalde samtykke 

• Ret til berigtigelse 

• Ret til sletning (retten til at blive glemt) 

• Ret til begrænset behandling 

• Ret til dataportabilitet 

• Ret til indsigelse 

• Ret til automatiske individuelle afgørelser 

• Klageret 

Generelle krav: 

- Al kommunikation til registrerede personer skal være så kortfattet som muligt, og 

ske i et letforståeligt, klart og enkelt sprog 

- Kommunikationen skal ske skriftligt.  

- Oplysningerne kan gives mundtligt hvis den registrerede beder om det, men 

pågældendes identitet skal dokumenteres. Det går altså ikke at udlevere 

oplysninger telefonisk blot fordi en person ringer og opgiver et navn, virksomheden 

har registreret oplysninger om.  

- Hvis den registrerede henvender sig elektronisk skal der så vidt muligt svares 

elektronisk 

Initiativ: 

- Hovedreglen er at den registrerede skal udøve rettighederne 

- Dataansvarlige skal dog af egen drift iagttage oplysningspligten 

Frister: 

Anmodninger skal besvares uden unødig forsinkelse og senest en måned efter 

anmodningen er modtaget. Fristen kan i helt særlige tilfælde, f.eks. hvis der er tale om 

talrige meget komplekse anmodninger, udvides med op til 2 måneder. Det kræver dog en 

begrundet underretning til den registrerede, og det klare udgangspunkt er at den 

dataansvarlige skal sende oplysningerne/besvare anmodninger straks.  



Modtages oplysningerne direkte fra den registrerede skal oplysningspligten opfyldes 

samtidig med indsamlingen af oplysningerne.  

Oplysningspligten 

Den dataansvarlige virksomhed har pligt til at oplyse den registrerede om, at der 

indsamles og behandles oplysninger om vedkommende. Samtidig skal virksomheden give 

den registrerede en lang række oplysninger. Der er forskel på oplysningspligten alt efter 

om oplysningerne er indsamlet hos vedkommende selv, eller hos tredjemand.  

Oplysningspligt ved indsamling hos den registrerede: 

Der gives altid oplysning om: 

- Identitet på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige virksomhed (navn, 

adresse, e-mail og telefonnummer) 

- Kontaktoplysninger på en eventuel databeskyttelsesrådgiver (DPO) 

- Formål med behandlingen og retsgrundlaget herfor (f.eks. indhentning af 

mulighedserklæring med henblik på afholdelse af sygefraværssamtale, hjemmel i 

sygedagpengeloven) 

- Hvis behandlingen er baseret på en interesseafvejning oplyses hvilke legitime 

interesser virksomheden forfølger (f.eks. logning af brug af internet, arbejdsgivers 

interesse i at kunne kontrollere brugen og sørge for teknisk sikkerhed) 

- Eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere (f.eks. offentlige myndigheder, 

pensionsselskaber og forsikringsselskaber) 

- Ved overførsel til tredjeland oplyses hjemmel og garantier, samt hvilke 

sikkerhedsmæssige foranstaltninger der er taget 

Herudover gives følgende yderligere oplysninger, i det omfang de er nødvendige for at 

sikre en rimelig og gennemsigtig behandling: 

- Hvilket tidsrum, oplysningerne opbevares, eller hvilke kriterier der anvendes til at 

fastlægge tidsrummet (f.eks. 5 år efter ansættelsesforholdets ophør jf. gældende 

forældelsesregler) 

- Oplysning om indsigtsret, ret til berigtigelse eller sletning, ret til begrænset 

behandling, ret til at gøre indsigelse og ret til dataportabilitet 

- Hvis der er anvendt samtykke oplyses om retten til at tilbagekalde dette  

- Ret til at klage til Datatilsynet 

- Om den registrerede er forpligtet efter loven eller en kontrakt til at afgive 

oplysningerne og konsekvenserne af ikke at give oplysninger 

- Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering 

Hvis de indsamlede oplysninger viderebehandles til et andet formål end det oprindeligt 

oplyste, skal virksomheden, inden den nye behandling finder sted give meddelelse om det 

nye formål, samt alle andre relevante oplysninger.  



 

Oplysningspligt ved indsamling hos tredjemand: 

Hvis oplysningerne er indsamlet fra andre end den registrerede selv skal virksomheden 

desuden oplyse 

- Hvilke kategorier af personoplysninger der er indsamlet (skal altid oplyses) 

- Hvilken kilde oplysningerne stammer fra (såfremt det er nødvendigt for at sikre en 

rimelig og gennemsigtig behandling) 

Bortfald af oplysningspligt 

Hvis den registrerede allerede er bekendt med oplysningerne bortfalder oplysningspligten. 

Ofte vil den registrerede dog ikke være bekendt med f.eks. hvor længe oplysningerne 

opbevares, eller med de øvrige rettigheder, såsom indsigtsret, ret til berigtigelse, klageret 

osv. og det vil derfor sjældent være muligt at undgå oplysningspligten. Den dataansvarlige 

har bevisbyrden herfor, og bør derfor være meget forsigtig med at tilsidesætte 

oplysningspligten. 

Indsigtsret 

En registreret har ret til at få oplyst, om den dataansvarlige virksomhed behandler 

oplysninger om vedkommende. Hvis svaret er ja har den registrerede ret til at få oplyst 

følgende: 

- Formål med behandlingen 

- Hvilke kategorier af personoplysninger behandles (almindelige, følsomme, 

straffedomme, cpr. numre) 

- Hvilke modtagere og kategorier af modtagere oplysningerne er/vil blive videregivet 

til, særligt i tredjelande 

- Hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret, eller kriterier for opbevaringstid 

- Retten til berigtigelse eller sletning, og til begrænset behandling samt ret til at gøre 

indsigelse mod behandling 

- Retten til at klage til Datatilsynet 

- Hvorfra oplysningerne stammer, hvis de ikke kommer fra den registrerede 

- Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering 

Den registrerede har ret til at få adgang til oplysningerne, og kan derfor få udleveret en 

kopi (gerne elektronisk). Dette skal ske gratis. Der må ikke samtidig udleveres oplysninger 

om andre personer, idet man herved kan krænke disse personers rettigheder.  

Retten til indsigt kan udøves med rimelige mellemrum. 

Det er vigtigt, at virksomheder kun opbevarer saglige og relevante oplysninger, og sørger 

for at slette alle øvrige oplysninger.  



 

Ret til at tilbagekalde samtykke 

Når en person giver samtykke til behandling af personoplysninger, skal vedkommende 

samtidig have oplysning om retten til at tilbagekalde samtykket.  

Det skal være lige så nemt at tilbagekalde et samtykke, som at give samtykket. Retten til 

at tilbagekalde samtykket skal fremgå af selve samtykkeerklæringen. 

Ret til berigtigelse 

Den registrerede har ret til at få rettet fejl i de personoplysninger, virksomheden behandler. 

Berigtigelse skal ske hurtigst muligt, uden ugrundet ophold. Der er ligeledes ret til at få 

suppleret ufuldstændige oplysninger. Denne ret har sammenhæng med grundprincippet 

om at oplysningerne skal være korrekte og ajourførte.  

Hvis oplysningerne er blevet videresendt har den dataansvarlige pligt til at sikre, at 

modtagerne bliver oplyst om rettelser/tilføjelser.  

Ret til sletning (til at blive glemt) 

Den registrerede har ret til at få slettet oplysninger om sig selv, såfremt: 

- Oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål de blev 

indsamlet til (f.eks. oplysning om fertilitetsbehandling indsamlet for at indgå en §56 

aftale) (dette følger også af grundprincippet om opbevaringsbegrænsning) 

- Samtykke trækkes tilbage (f.eks. samtykke til at opbevare en ansøgning) og der 

ikke findes anden hjemmel for at behandle oplysningerne 

- Der er gjort indsigelse mod behandlingen, og der ikke er legitime grunde til 

behandling som må gå forud for indsigelsen 

- Oplysningerne er blevet behandlet ulovligt (f.eks. oplysning om at en medarbejder 

er homoseksuel) (følger også af grundprincippet om at enhver behandling skal 

være lovlig) 

- Pligt til sletning følger af EU-ret eller national ret 

Hvis virksomheden har offentliggjort oplysningerne skal virksomheden tage alle skridt til at 

sikre at oplysningerne, herunder links, kopier mv., slettes.  

Sletteretten finder ikke anvendelse, hvis behandling af personoplysningerne er nødvendig 

for at overholde en retlig forpligtelse som den dataansvarlige er underlagt.  

 

 

 



Ret til begrænset behandling 

Den registrerede kan få behandlingen begrænset, såfremt 

- Rigtigheden af oplysningerne bestrides, i perioden indtil den dataansvarlige kan 

afgøre om oplysningerne er korrekte 

- Behandlingen er ulovlig, men den registrerede modsætter sig sletning men i stedet 

anmoder om at anvendelsen begrænses 

- Oplysningerne ikke længere er nødvendige for den dataansvarlige virksomhed, 

men alligevel må opbevares for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller 

forsvares 

- Den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen, i perioden indtil det 

afgøres om behandling alligevel kan ske af hensyn til den dataansvarliges legitime 

interesser  

Konsekvensen er at den dataansvarlige kun må opbevare oplysningerne indtil 

begrænsningen ophæves. Enhver anden behandling kræver samtykke. Det indebærer at 

oplysninger, som er offentliggjort f.eks. på hjemmesiden, skal fjernes og opbevares 

utilgængeligt for andre. Er oplysningerne videregivet skal den dataansvarlige give besked 

til modtagerne om begrænsningen.  

Ret til dataportabilitet 

Ret til dataportabilitet betyder at den registrerede har ret til at få udleveret og overført sine 

personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden. Dette skal ske i et almindeligt 

maskinlæsbart format.  

Retten omfatter kun oplysninger som den registrerede selv har givet den dataansvarlige. 

Endvidere er det et krav, at behandlingen har hjemmel i enten samtykke eller opfyldelse af 

en kontrakt med den registrerede, og at behandlingen foretages automatisk (elektronisk).  

Retten vil formentlig sjældent blive anvendt i ansættelsesforhold, selvom behandlingen 

netop har hjemmel i opfyldelse af ansættelseskontrakten. Medarbejderne vil næppe have 

stor interesse i at få overført personoplysninger fra en arbejdsgiver til en anden.  

Ret til indsigelse 

En registreret person har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger på 

baggrund af den pågældendes særlige situation. Indsigelse kan ske såfremt den 

dataansvarlige behandler oplysningerne med hjemmel i en interesseafvejning. Som 

eksempel kan nævnes, at en medarbejder pga. chikane fra en tidligere ægtefælle ikke 

ønsker sit navn offentliggjort på virksomhedens hjemmeside, selvom dette i øvrigt lovligt 

kan ske. Retten kan endvidere udnyttes, hvis behandlingshjemlen er at der udføres en 

opgave i samfundets interesse.  



Når der er gjort indsigelse må oplysningerne ikke længere behandles, medmindre den 

dataansvarlige kan dokumentere at der er en væsentlig grund til behandlingen, som går 

forud for den registreredes ønske, eller det er nødvendigt at behandle oplysningen for at et 

retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.  

Behandles en oplysning med henblik på direkte markedsføring har den registrerede altid 

ret til at gøre indsigelse, herunder imod profilering.  

Den dataansvarlige har pligt til at gøre den registrerede person udtrykkeligt opmærksom 

på retten til indsigelse, allerede ved den første kommunikation med vedkommende. 

Oplysningen skal meddeles klart og adskilt fra andre oplysninger.  

Ret til automatiske individuelle rettigheder 

Heri ligger at der er krav på en vis menneskelig indgriben. Det kan f.eks. opstå, hvis en 

virksomhed anvender et elektronisk rekrutteringssystem, som frasorterer ansøgere 

automatisk, grundet bestemte kriterier. En sådan afgørelse, som udelukkende foretages af 

en computer, vil have stor betydning for ansøgeren, og vedkommende har derfor krav på 

at afgørelsen ikke alene baseres på en maskines vurdering/frasortering.   

Klageret 

Den registrerede har altid ret til at klage til Datatilsynet. Virksomheden har, som det 

fremgår ovenfor, pligt til at oplyse de registrerede om denne klageadgang, og angive 

hvortil klage kan fremsendes. Såfremt en anmodning afslås skal der gives klagevejledning 

samtidig med afslaget. 
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