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Lov om beskyttelse af personoplysninger (Databeskyttelsesloven)i

Kapitel 1
Materielt anvendelsesområde, geografisk
anvendelsesområde mv.
Genstand og formål
§ 1. Loven fastsætter regler om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling
af personoplysninger og regler om fri
udveksling af personoplysninger.
Materielt anvendelsesområde
§ 2. Loven finder anvendelse på behandling af
personoplysninger,
1) når behandlingen helt eller delvis
foretages ved hjælp af automatisk
databehandling, og
2) anden ikkeautomatisk behandling af
personoplysninger, der er eller vil
blive indeholdt i et register.
§ 3. Loven finder ikke anvendelse for
behandling af personoplysninger, som
foretages af en fysisk person som led i rent
personlige eller familiemæssige aktiviteter.
Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på
behandling af oplysninger, der foretages i
Lagtinget eller myndigheder under Lagtinget.
Stk. 3. Kapitel 2-7 gælder ikke for
personoplysninger, sum udelukkende
behandles i kunstnerisk, litterært eller
journalistisk øjemed. Dog gælder
bestemmelserne i §§ 41, 42 og 47.
Stk. 4. Kapitel 2-7 finder ikke anvendelse på
behandling af personoplysninger i

informationsdatabaser, som har journalistisk
formål, og som udelukkende indeholder
materiale, som allerede er offentliggjort. Dog
gælder bestemmelserne i §§ 41, 42 og 47.
Dette er betinget af, at materialet i
informationsdatabasen er uændret i forhold til
offentliggørelsen.
§ 4. Regler om behandling af
personoplysninger i anden lovgivning, som
giver den registrerede en bedre retsstilling,
går forud for reglerne i denne lov.
Geografisk anvendelsesområde
§ 5. Loven finder anvendelse på behandling af
personoplysninger, som foretages som led i
aktiviteter, der udføres for
1) en privat dataansvarlig eller
databehandler, som er etableret på
Færøerne, uanset om behandlingen finder
sted på Færøerne eller ej, og
2) en offentlig dataansvarlig eller
databehandler, som er etableret på
Færøerne, og som er under hjemmestyrets
kompetence, uanset om behandlingen
finder sted på Færøerne eller ej
Stk. 2. Loven finder anvendelse på behandling
af personoplysninger om registrerede, der er
på Færøerne, og som foretages af en

dataansvarlig eller databehandler, der ikke er
etableret på Færøerne, hvis behandlingen
vedrører:
1) udbud af varer eller tjenester til sådanne
registrerede på Færøerne, uanset om
betaling fra den registrerede er påkrævet,
eller
2) overvågning af sådanne registreredes
adfærd, for så vidt deres adfærd finder
sted på Færøerne.
Definitioner
§ 6. I denne lov forstås ved:
1) Personoplysninger: enhver form for
information om en identificeret eller
identificerbar fysisk person, dvs. den
registrerede.
2) Behandling: enhver aktivitet f.eks.
indsamling, registrering, systematisering,
opbevaring, videregivelse, overladelse
mv. eller en kombination af disse, uanset
om det er automatisk eller ej.
3) Profilering: Enhver form for automatisk
behandling af personoplysninger, der
består i at anvende personoplysninger til
at evaluere bestemte personlige forhold
vedrørende en fysisk person, navnlig for
at analysere eller forudsige forhold
vedrørende den fysiske persons
arbejdsindsats, økonomiske situation,
helbred, personlige præferencer,
interesser, pålidelighed, adfærd,
geografisk position eller bevægelser.
4) Pseudonymisering: behandling af
personoplysninger på en sådan måde, at
personoplysningerne ikke længere kan
henføres til en bestemt registreret uden
brug af supplerende oplysninger, forudsat
at sådanne supplerende oplysninger
opbevares separat og er underlagt tekniske
og organisatoriske foranstaltninger for at
sikre, at personoplysningerne ikke
henføres til en identificeret eller
identificerbar fysisk person.
5) Register: enhver struktureret samling af
personoplysninger, der er tilgængelig efter
bestemte kriterier, hvad enten denne

samling er placeret centralt eller decentralt
eller er fordelt på funktionsbestemt eller
geografisk grundlag.
6) Dataansvarlig: en fysisk eller juridisk
person, en offentlig myndighed, en
institution eller et andet organ, der alene
eller sammen med andre afgør, til hvilke
formål og med hvilke hjælpemidler der
må foretages behandling af
personoplysninger.
7) Databehandler: en fysisk eller juridisk
person, en offentlig myndighed, en
institution eller et andet organ, der
behandler personoplysninger på den
dataansvarliges vegne.
8) Tredjemand: en anden fysisk eller juridisk
person, offentlig myndighed eller
institution eller ethvert andet organ end
den registrerede, den dataansvarlige,
databehandleren og de personer under den
dataansvarliges eller databehandlerens
direkte myndighed, der er beføjet til at
behandle personoplysninger.
9) Modtager: en fysisk eller juridisk person,
en offentlig myndighed, en institution
eller et andet organ, hvortil
personoplysninger videregives, uanset om
det er en tredjemand eller ej. Offentlige
myndigheder, som vil kunne få meddelt
personoplysninger som led i en isoleret
forespørgsel anses dog ikke for
modtagere; de offentlige myndigheders
behandling af disse oplysninger skal
overholde de gældende
databeskyttelsesregler.
10) Samtykke fra den registrerede: enhver
frivillig, specifik, informeret og utvetydig
viljestilkendegivelse fra den registrerede,
hvorved den registrerede ved erklæring
eller klar bekræftelse indvilliger i, at
personoplysninger, der vedrører den
pågældende, gøres til genstand for
behandling.
11) Genetiske data: personoplysninger
vedrørende en fysisk persons arvede eller
erhvervede genetiske karakteristika, som
giver entydig information om den fysiske
persons fysiologi eller helbred, og som

navnlig foreligger efter en analyse af en
biologisk prøve fra den pågældende
fysiske person.
12) Biometriske data: personoplysninger, der
som følge af specifik teknisk behandling
vedrørende en fysisk persons fysiske,
fysiologiske eller adfærdsmæssige
karakteristika muliggør eller bekræfter en
entydig identifikation af vedkommende,
f.eks. ansigtsbillede eller
fingeraftryksoplysninger.
13) Helbredsoplysninger: personoplysninger,
der vedrører en fysisk persons fysiske
eller mentale helbred, herunder levering af
sundhedsydelser, og som giver
information om vedkommendes
helbredstilstand.
14) Udland: Land, som er medlem af den
Europæiske Union (EU) eller det
Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde (EØS).
15) Tredjeland: Land, som ikke er medlem af
den Europæiske Union (EU) eller det
Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde (EØS).
16) Informationssamfundstjeneste: Enhver
tjeneste i informationssamfundet, dvs.
enhver tjeneste, der normalt ydes mod
betaling, og som teleformidles ad
elektronisk vej på individuel anmodning
fra en tjenestemodtager.

3) Være tilstrækkelige, relevante og
begrænset til, hvad der er nødvendigt i
forhold til de formål, hvortil de behandles
4) Være korrekte og ajourførte. Ethvert
rimeligt skridt skal tages for at sikre, at
personoplysninger, der er urigtige i
forhold til de formål, hvortil de behandles,
straks slettes eller berigtiges.
5) Opbevares på en sådan måde, at det ikke
er muligt at identificere de registrerede i et
længere tidsrum end det, der er
nødvendigt til de formål, hvortil de
pågældende personoplysninger behandles
6) Behandles på en måde, der sikrer
tilstrækkelig sikkerhed for de pågældende
personoplysninger, herunder beskyttelse
mod uautoriseret eller ulovlig behandling
og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller
beskadigelse, under anvendelse af
passende tekniske eller organisatoriske,
herunder fysiske, foranstaltninger.
Stk. 2. Den dataansvarlige er ansvarlig for og
skal kunne påvise, at stk. 1 overholdes.
Stk. 3. Senere behandling til historiske,
statistiske eller videnskabelig formål er
forenelig med det oprindelige formål, hvis
ulemperne for den registrerede, vurderes at
måtte vige for den væsentlige
samfundsmæssige betydning, behandlingen
indebærer
Lovlig behandling

Kapitel 2
Principper og behandlingsregler
Principper for behandling af
personoplysninger
§ 7. Personoplysninger skal:
1) Behandles lovligt, rimeligt og på en
gennemsigtig måde i forhold til den
registrerede.
2) Indsamles til udtrykkeligt angivne og
legitime formål og må ikke
viderebehandles på en måde, der er
uforenelig med disse formål.

§ 8. Behandling af personoplysninger er kun
lovlig, hvis og i det omfang mindst ét af
følgende forhold gør sig gældende:
1) Den registrerede har givet samtykke til
behandling af sine personoplysninger til et
eller flere specifikke formål.
2) Behandling er nødvendig af hensyn til
opfyldelse af en kontrakt, som den
registrerede er part i, eller af hensyn til
gennemførelse af foranstaltninger, der
træffes på den registreredes anmodning
forud for indgåelse af en kontrakt.
3) Behandling er nødvendig for at overholde
en retlig forpligtelse, som påhviler den
dataansvarlige.

4) Behandling er nødvendig for at beskytte
den registreredes eller en anden fysisk
persons vitale interesser.
5) Behandling er nødvendig af hensyn til
udførelse af en opgave i samfundets
interesse eller som henhører under
offentlig myndighedsudøvelse, som den
dataansvarlige har fået pålagt.
6) Behandling er nødvendig for, at den
dataansvarlige eller en tredjemand kan
forfølge en legitim interesse, medmindre
den registreredes interesser eller
grundlæggende rettigheder, der kræver
beskyttelse af personoplysninger, går
forud herfor.
Stk. 2. Stk. 1, nr. 6 gælder ikke for
behandling, som offentlige myndigheder
foretager som led i udførelsen af deres
opgaver.
Betingelser for samtykke
§ 9. Hvis behandling af personoplysninger er
baseret på samtykke, skal den dataansvarlige
kunne påvise, at den registrerede har givet
samtykke til behandlingen.
Stk. 2. Hvis den registreredes samtykke gives
i en skriftlig erklæring, der også vedrører
andre forhold, skal en anmodning om
samtykke forelægges på en måde, som klart
kan skelnes fra de andre forhold, i en
letforståelig og lettilgængelig form og i et
klart og enkelt sprog.
Stk. 3. Den registrerede har til enhver tid ret
til at trække sit samtykke tilbage.
Tilbagetrækning af samtykke berører ikke
lovligheden af den behandling, der er baseret
på samtykke inden tilbagetrækningen.
Stk. 4. Inden der gives samtykke, skal den
registrerede oplyses om, at samtykket kan
trækkes tilbage. Det skal være lige så let at
trække sit samtykke tilbage som at give det.
Betingelser for et barns samtykke i
forbindelse med
informationssamfundstjenester

§ 10. Er behandling af personoplysninger om
et barn i forbindelse med udbud af
informationssamfundstjenester direkte til børn
baseret på samtykke, er behandlingen alene
lovlig, hvis barnet er mindst 13 år.
Stk. 2. Er barnet under 13 år, skal samtykke
gives eller godkendes af indehaveren af
forældremyndigheden over barnet. Under
hensyntagen til den tilgængelige teknologi
skal den dataansvarlige gøre sig rimelige
bestræbelser på i sådanne tilfælde at
kontrollere, at indehaveren af
forældremyndigheden over barnet har givet
eller godkendt samtykket.
Behandling af følsomme personoplysninger
§ 11. Behandling af personoplysninger om
race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs
eller filosofisk overbevisning eller
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt
behandling af genetiske data, biometriske data
med det formål entydigt at identificere en
fysisk person, helbredsoplysninger eller
oplysninger om en fysisk persons seksuelle
forhold eller seksuelle orientering, strafbare
forhold, væsentlige sociale problemer og
andre helt private forhold er forbudt.
Stk. 2. Behandling af personoplysninger
omfattet af stk. 1, er kun tilladt, hvis der er
hjemmel i §§ 12-14 eller §§ 18-19.
§ 12. Behandling af personoplysninger
omfattet af § 11, stk. 1 er tilladt, hvis et af
følgende forhold gør sig gældende:
1) Den registrerede har givet udtrykkeligt
samtykke til behandling af sådanne
personoplysninger til et eller flere
specifikke formål, medmindre det i lov er
fastsat, at det i § 11, stk. 1 omhandlede
forbud ikke kan hæves ved den
registreredes samtykke.
2) Behandlingen er hjemlet i lov.
3) Behandlingen er nødvendig for at
overholde den dataansvarliges eller den
registreredes arbejdsretlige forpligtelser
og specifikke rettigheder.

4) Behandling er nødvendig for at beskytte
den registreredes eller en anden fysisk
persons vitale interesser i tilfælde, hvor
den registrerede fysisk eller juridisk ikke
er i stand til at give samtykke.
5) Behandling foretages af en stiftelse, en
sammenslutning eller et andet organ, som
ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis
sigte er af politisk, filosofisk, religiøs eller
fagforeningsmæssig art, som led i
organets legitime aktiviteter og med de
fornødne garantier, og på betingelse af at
behandlingen alene vedrører organets
medlemmer, tidligere medlemmer eller
personer, der på grund af organets formål
er i regelmæssig kontakt hermed, og at
personoplysningerne ikke videregives
uden for organet uden den registreredes
samtykke.
6) Behandling vedrører personoplysninger,
som tydeligvis er offentliggjort af den
registrerede.
7) Behandling er nødvendig for at retskrav
kan fastlægges, gøres gældende eller
forsvares.
8) Behandling er nødvendig med henblik på
forebyggende sygdomsbekæmpelse,
medicinsk diagnose, sygepleje,
patientbehandling, eller arbejdsmedicin til
vurdering af arbejdstagerens
erhvervsevne, eller ydelse af social- og
sundhedsomsorg eller -behandling eller
forvaltning af social- og sundhedsomsorg
og -tjenester og behandlingen af
personoplysninger foretages af en person
inden for sundhedssektroen, der efter
lovgivningen er undergivet tavshedspligt.
Stk. 2. Behandling af følsomme oplysninger,
jf. § 11, stk. 1, kan tillige finde sted, hvis
behandlingen er nødvendig af hensyn til
væsentlige samfundsinteresser. Såfremt denne
behandling finder sted for en privat
dataansvarlig, er tilladelse fra Datatilsynet
nødvendig. Datatilsynet kan fastsætte
betingelser for behandlingen.
Stk. 3. Vedkommende minister kan efter
forhandling med ministeren for
databeskyttelse fastsætte regler om

behandling af personoplysninger omfattet af §
11, stk. 1. Sådanne regler skal sikre fornødne
garantier for den registreredes rettigheder.
Behandling af personoplysninger om
strafbare forhold
§ 13. For den offentlige forvaltning kan
oplysninger om strafbare forhold, jf. § 11, stk.
1, behandles, såfremt det er nødvendigt for
varetagelsen af myndighedens opgaver.
Stk. 2. Den offentlige forvaltning må ikke
videregive oplysninger om strafbare forhold.
Videregivelse kan dog ske, hvis
1) den registrerede har givet sit udtrykkelige
samtykke til videregivelsen,
2) videregivelsen sker til varetagelse af
private eller offentlige interesser, der klart
overstiger hensynet til de interesser, der
begrunder hemmeligholdelse,
3) videregivelsen er nødvendig for
udførelsen af en myndigheds virksomhed
eller påkrævet for en afgørelse, som
myndigheden skal træffe, eller
4) videregivelsen er nødvendig for
udførelsen af en persons eller
virksomheds opgaver for det offentlige.
Stk. 3. Private må behandle oplysninger om
strafbare forhold, hvis den registrerede har
givet sit udtrykkelige samtykke hertil.
Herudover kan behandling ske, hvis det er
nødvendigt til varetagelse af en berettiget
interesse og denne interesse klart overstiger
hensynet til den registrerede.
Stk. 4. De oplysninger, der er nævnt i stk. 3,
må ikke videregives uden den registreredes
udtrykkelige samtykke. Videregivelse kan
dog ske uden samtykke, når det sker til
varetagelse af offentlige eller private
interesser, der klart overstiger de interesser,
der begrunder hemmeligholdelse.
Stk. 5. Behandling af oplysninger i de
tilfælde, der er reguleret i stk. 1-4, kan i øvrigt
finde sted, hvis betingelserne i § 12 er
opfyldt.

§ 14. Et fuldstændigt register over
straffedomme må kun føres for en offentlig
myndighed.
Behandling, der ikke kræver identifikation
§ 15. Hvis formålene med en dataansvarligs
behandling af personoplysninger ikke kræver
eller ikke længere kræver, at den registrerede
kan identificeres, er den dataansvarlige ikke
forpligtet til at beholde, indhente eller
behandle yderligere oplysninger for at kunne
identificere den registrerede alene med det
formål at overholde denne lov.
Stk. 2. Hvis den dataansvarlige i tilfælde, der
er omhandlet i stk. 1, kan påvise, at
vedkommende ikke kan identificere den
registrerede, underretter den dataansvarlige
den registrerede herom, hvis det er muligt. I
sådanne tilfælde finder §§ 26-31 ikke
anvendelse, medmindre den registrerede for at
udøve sine rettigheder i henhold til disse
bestemmelser giver yderligere oplysninger,
der gør det muligt at identificere den
pågældende.
Kapitel 3
Specifikke behandlingssituationer
Behandling af personnummer
§ 16. Offentlige myndigheder kan behandle
oplysninger om personnummer med henblik
på en entydig identifikation eller som
journalnummer.
Stk. 2. Private må behandle oplysninger om
personnummer, når
1) det følger af lovgivningen,
2) den registrerede har givet udtrykkeligt
samtykke hertil,
3) betingelserne i § 12 er opfyldt, eller
4) behandlingen alene finder sted til
historiske, videnskabelige eller statistiske
formål.
Stk. 3. Behandling jf. stk. 2, nr. 1-3, omfatter
ikke videregivelse, som alene er tilladt, hvis:
1) videregivelsen følger af lovgivningen,

2) den registrerede har givet udtrykkeligt
samtykke til videregivelsen,
3) videregivelsen kræves af en offentlig
myndighed eller
4) videregivelsen er et naturligt led i den
normale drift af virksomheder m.v. af den
pågældende art, og videregivelsen er af
afgørende betydning for at sikre en
entydig identifikation af den registrerede.
Stk. 4. Stk. 1-3 omfatter ikke offentliggørelse
af personnummer. Til dette kræves den
registreredes samtykke.
Behandling af personoplysninger til direkte
markedsføring
§ 17. En virksomhed må ikke videregive
oplysninger om en forbruger til en anden
virksomhed til brug ved direkte
markedsføring eller anvende oplysningerne på
vegne af en anden virksomhed i dette øjemed,
medmindre forbrugeren har givet sit samtykke
hertil. Markedsføringslovens § 6 er gældende,
når et samtykke skal indhentes.
Stk. 2. Videregivelse og anvendelse af
personoplysninger som nævnt i stk. 1 kan dog
ske uden samtykke, hvis der er tale om
generelle kundeoplysninger, der danner
grundlag for inddeling i kundekategorier, og
hvis betingelserne for behandling af
personoplysninger i § 8, stk. 1, nr. 6, er
opfyldt.
Stk. 3. Følsomme personoplysninger, jf. § 11,
stk. 1, kan ikke videregives eller anvendes
efter stk. 2.
Behandling af personoplysninger til
historiske, statistiske og videnskabelige
formål
§ 18. Følsomme personoplysninger, jf. § 11,
stk. 1, må behandles, hvis behandlingen er
nødvendig til historiske, statistiske eller
videnskabelige formål, og hvis ulemperne for
den registrerede, vurderes at måtte vige for
den væsentlige samfundsmæssige betydning,
behandlingen indebærer.

Stk. 2. De oplysninger, der er omfattet af stk.
1, må ikke senere behandles til andre formål.
Det samme gælder behandling af andre
oplysninger, som alene foretages i historisk,
statistisk eller videnskabeligt øjemed.
Stk. 3. Videregivelse af oplysninger omfattet
af stk. 1 og 2 til tredjemand kræver
forudgående tilladelse fra Datatilsynet.
Datatilsynet kan fastsætte betingelser for
videregivelsen.
Retsinformationssystemer
§ 19. Følsomme personoplysninger, jf. § 11,
stk. 1, må behandles, hvis dette alene sker
med henblik på at føre
retsinformationssystemer af væsentlig
samfundsmæssig betydning, og hvis
behandlingen er nødvendig for førelsen af
systemerne.
Stk. 2. Oplysninger omfattet af stk. 1 må ikke
senere behandles i andet øjemed. Det samme
gælder behandling af andre oplysninger, som
alene foretages med henblik på at føre
retsinformationssystemer.
Stk. 3. Ministeren for databeskyttelse kan
fastsætte nærmere betingelser for de
behandlinger, der er nævnt i stk. 1.
Tilsvarende gælder for de oplysninger, der
omfattet af § 8, og som alene behandles i
forbindelse med førelsen af
retsinformationssystemer.
Opbevaring af personoplysninger
§ 20. Oplysninger, der er omfattet af denne
lov, kan overføres til opbevaring i arkiv efter
reglerne i arkivlovgivningen.
Kapitel 4
Den registreredes rettigheder
Gennemsigtig oplysning, meddelelser og
nærmere regler for udøvelsen af den
registreredes rettigheder
§ 21. Den dataansvarlige sikrer, at enhver
oplysning om behandling af

personoplysninger, som meddeles den
registrerede i henhold til loven, meddeles i en
kortfattet, gennemsigtig, letforståelig og
lettilgængelig form og i et klart og enkelt
sprog
Stk. 2. Den dataansvarlige letter udøvelsen af
den registreredes rettigheder i henhold til §§
26-36, og må ikke afvise at efterkomme den
registreredes anmodning, medmindre den
dataansvarlige påviser, at vedkommende ikke
er i stand til at identificere den registrerede, jf.
§ 15, stk. 2.
Stk. 3. Den dataansvarlige oplyser uden
unødig forsinkelse og i alle tilfælde senest 4
uger efter modtagelsen af anmodningen den
registrerede om foranstaltninger, der træffes
på baggrund af en anmodning. Denne periode
kan forlænges med 8 uger, hvis det er
nødvendigt under hensyntagen til
anmodningernes kompleksitet og antal. Den
dataansvarlige underretter den registrerede om
enhver sådan forlængelse senest 4 uger efter
modtagelsen af anmodningen sammen med
begrundelsen for forsinkelsen samt oplysning
om, hvornår svar kan forventes.
Stk. 4. Hvis den dataansvarlige ikke træffer
foranstaltninger i anledning af den
registreredes anmodning, underretter den
dataansvarlige straks og senest 4 uger efter
modtagelsen af anmodningen den registrerede
om årsagen hertil og om muligheden for at
indgive en klage til Datatilsynet.
Stk. 5. Oplysninger, der meddeles i henhold til
§§ 23 og 24, og enhver meddelelse mv., der
iværksættes i henhold til §§ 26-36 og 49 er
gratis. Hvis anmodninger fra en registreret er
åbenbart grundløse eller overdrevne, kan den
dataansvarlige enten opkræve et rimeligt
gebyr eller afvise at efterkomme
anmodningen. Bevisbyrden for, at
anmodningen er åbenbart grundløs eller
overdreven, påhviler den dataansvarlige.
§ 22. Hvis den registrerede indgiver en
anmodning elektronisk, meddeles
oplysningerne så vidt muligt elektronisk,
medmindre den registrerede anmoder om
andet.

Stk. 2. Oplysninger kan meddeles mundtligt,
hvis den registrerede anmoder herom,
betinget af, at den registrerede dokumenterer
sin identitet. Hvis der hersker rimelig tvivl om
identiteten af den fysiske person, der
fremsætter en anmodning, kan den
dataansvarlige anmode om yderligere
oplysninger, der er nødvendige for at bekræfte
den registreredes identitet.
Oplysningspligt ved indsamling af
personoplysninger hos den registrerede
§ 23. Når personoplysninger om en registreret
indsamles hos den registrerede, giver den
dataansvarlige på eget initiativ, den
registrerede følgende oplysninger:
1) identitet på og kontaktoplysninger for den
dataansvarlige og dennes eventuelle
repræsentant,
2) databeskyttelsesrådgivers
kontaktoplysninger,
3) formålene med den behandling, som
personoplysningerne skal bruges til, og
retsgrundlaget for behandlingen,
4) de legitime interesser, som forfølges af
den dataansvarlige eller en tredjemand,
hvis behandlingen er baseret på § 8, stk. 1,
nr. 6,
5) modtagere eller kategorier af modtagere af
personoplysningerne,
6) at den dataansvarlige agter at overføre
personoplysninger til et udland, tredjeland
eller en international organisation, og om
hvorvidt ministeren har truffet afgørelse
om tilstrækkeligheden af
beskyttelsesniveauet. Sker overførslen
efter §§ 61-64 skal den dataansvarlige
henvise til grundlaget for overførslen.Stk.
2. Ud over de oplysninger, der er
omhandlet i stk. 1, giver den
dataansvarlige, den registrerede følgende
yderligere oplysninger, der er nødvendige
for at sikre en rimelig og gennemsigtig
behandling:
1) det tidsrum, personoplysningerne vil blive
opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt,

de kriterier, der anvendes til at fastlægge
dette tidsrum,
2) rettighederne i kapitel 4,
3) retten til at trække samtykke tilbage på
ethvert tidspunkt, såfremt behandlingen er
baseret på samtykke,
4) retten til at indgive en klage til
Datatilsynet,
5) om meddelelse af personoplysninger er
lovpligtigt eller et krav i henhold til en
kontrakt eller et krav, der skal være
opfyldt for at indgå en kontrakt, og de
eventuelle konsekvenser af ikke at give
sådanne oplysninger, og
6) forekomsten af automatiske afgørelser, og
som minimum de forventede
konsekvenser af en sådan behandling for
den registrerede.
Stk. 3. Hvis den dataansvarlige agter at
viderebehandle personoplysningerne til et
andet formål end det, hvortil de er indsamlet,
giver den dataansvarlige forud for denne
viderebehandling den registrerede oplysninger
om dette andet formål og andre relevante
yderligere oplysninger, jf. stk. 2.
Stk. 4. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse, hvis
den registrerede allerede er bekendt med
oplysningerne.
Oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke
er indsamlet hos den registrerede
§ 24. Når personoplysningerne ikke er
indsamlet hos den registrerede, giver den
dataansvarlige på eget initiativ den
registrerede følgende oplysninger:
1) identitet på og kontaktoplysninger for den
dataansvarlige og dennes eventuelle
repræsentant,
2) databeskyttelsesrådgivers
kontaktoplysninger,
3) formålene med den behandling, som
personoplysningerne skal bruges til, og
retsgrundlaget for behandlingen,
4) de berørte kategorier af personoplysninger
5) modtagere eller kategorier af modtagere af
personoplysningerne,

6) at den dataansvarlige agter at overføre
personoplysninger til et udland, tredjeland
eller en international organisation, og om
hvorvidt ministeren har truffet afgørelse
om tilstrækkeligheden af
beskyttelsesniveauet. Sker overførslen
efter §§ 61-64 skal den dataansvarlige
henvise til grundlaget for overførslen.Stk.
2. Ud over de oplysninger, der er
omhandlet i stk. 1, giver den
dataansvarlige, den registrerede følgende
yderligere oplysninger, der er nødvendige
for at sikre en rimelig og gennemsigtig
behandling:
1) det tidsrum, personoplysningerne vil blive
opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt,
de kriterier, der anvendes til at fastlægge
dette tidsrum,
2) de legitime interesser, som forfølges af
den dataansvarlige eller en tredjemand,
hvis behandlingen er baseret på § 8, stk. 1,
nr. 6,
3) rettighederne i kapitel 4,
4) retten til at trække samtykke tilbage på
ethvert tidspunkt, såfremt behandlingen er
baseret på samtykke,
5) retten til at indgive en klage til
Datatilsynet,
6) hvilke kilde oplysningerne stammer fra,
og
7) forekomsten af automatiske afgørelser, og
som minimum de forventede
konsekvenser af en sådan behandling for
den registrerede.
Stk. 3. Hvis den dataansvarlige agter at
viderebehandle personoplysningerne til et
andet formål end det, hvortil de er indsamlet,
giver den dataansvarlige forud for denne
viderebehandling den registrerede oplysninger
om dette andet formål samt andre relevante
yderligere oplysninger, jf. stk. 2.§ 25. Den
dataansvarlige skal give den registrerede
oplysningerne i § 24, stk. 1 og 2:
1) inden for en rimelig frist efter
indsamlingen af personoplysningerne,
men senest inden for 4 uger,

2) senest på tidspunktet for den første
kommunikation med den registrerede,
eller
3) senest når personoplysningerne
videregives første gang.Stk. 2.
Oplysningspligten i § 24 finder ikke
anvendelse, hvis:
1) den registrerede allerede er bekendt med
oplysningerne,
2) meddelelse af oplysningerne viser sig
umulig eller vil kræve en
uforholdsmæssigt stor indsats,
3) det er umuligt eller i alvorlig grad vil
hindre opfyldelse af formålene med
behandlingen,
4) indsamling eller videregivelse
udtrykkeligt hjemlet i lovgivning, som
den dataansvarlige er underlagt, eller
5) personoplysningerne skal forblive
fortrolige som følge af tavshedspligt
fastsat i lovgivning.
Stk. 3. I de tilfælde, som er omfattet af stk. 2,
nr. 2 og 3 skal den dataansvarlige fastsætte
passende foranstaltninger til beskyttelse af
den registreredes rettigheder, herunder ved at
gøre oplysningerne offentligt tilgængelige.
Den registreredes indsigtsret
§ 26. Anmoder den registrerede om indsigt,
skal den dataansvarlige bekræfte, hvorvidt
oplysninger bliver behandlet, og i givet fald
give adgang til personoplysningerne. Den
dataansvarlige skal derudover meddele den
registrerede følgende:
1) formålene med behandlingen,
2) de berørte kategorier af
personoplysninger,
3) de modtagere eller kategorier af
modtagere, som personoplysningerne er
eller vil blive videregivet til, navnlig
modtagere i udlandet, tredjelande eller
internationale organisationer,det påtænkte
tidsrum, personoplysningerne vil blive
opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt,
de kriterier, der anvendes til fastlæggelse
af dette tidsrum,retten til at anmode den
dataansvarlige om berigtigelse eller

sletning af personoplysninger eller
begrænsning af behandling af
personoplysninger vedrørende den
registrerede eller til at gøre indsigelse
mod en sådan behandling,retten til at
indgive en klage til en
tilsynsmyndighed,enhver tilgængelig
information om, hvorfra
personoplysningerne stammer, hvis de
ikke indsamles hos den registrerede, og
8) forekomsten af automatiske afgørelser, og
som minimum de forventede
konsekvenser af en sådan behandling for
den registrerede.
Stk. 2. Hvis personoplysningerne overføres til
et tredjeland eller en international
organisation, jf. §§ 61-64 skal den
dataansvarlige henvise til grundlaget for
overførslen.Stk. 3. Den dataansvarlige
udleverer en kopi af personoplysningerne, der
behandles. For yderligere kopier, som den
registrerede anmoder om, kan den
dataansvarlige opkræve et rimeligt gebyr.
Ret til berigtigelse
§ 27. Den dataansvarlige skal på eget initiativ
og efter anmodning fra den registrerede uden
unødig forsinkelse berigtige
personoplysninger, som er ukorrekte.
Stk. 2. Den registrerede har ret til at få
fuldstændiggjort ufuldstændige
personoplysninger, bl.a. ved at fremlægge en
supplerende erklæring.
Ret til sletning
§ 28. Den dataansvarlige skal på eget initiativ
og efter anmodning fra den registrerede uden
unødig forsinkelse slette personoplysninger,
hvis et af følgende forhold gør sig gældende:
1) personoplysningerne er ikke længere
nødvendige til at opfylde de formål,
hvortil de blev indsamlet eller på anden
vis behandlet,
2) den registrerede trækker det samtykke, der
er grundlaget for behandlingen tilbage, og

der er ikke et andet retsgrundlag for
behandlingen,
3) den registrerede gør indsigelse mod
behandlingen, og betingelserne i §§ 32 og
33 er opfyldt,
4) personoplysningerne er blevet behandlet
ulovligt,
5) personoplysningerne skal slettes for at
overholde en retlig forpligtelse, som den
dataansvarlige er underlagt, eller
6) personoplysningerne er blevet indsamlet i
forbindelse med udbud af
informationssamfundstjenester, jf. § 10,
stk. 1.
Stk. 2. Hvis den dataansvarlige har
offentliggjort personoplysninger, som i
henhold til stk. 1 skal slettes, træffer den
dataansvarlige rimelige foranstaltninger for at
underrette de dataansvarlige, som behandler
personoplysningerne, om, at den registrerede
har anmodet disse dataansvarlige om at slette
alle link til, kopier eller gengivelser af de
pågældende personoplysninger.
Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, i
det omfang behandling er nødvendig:
1) for at udøve retten til ytrings- og
informationsfrihed,
2) for at overholde en retlig forpligtelse, som
den dataansvarlige er underlagt, for at
udføre en opgave i samfundets interesse
eller en opgave, som henhører under
offentlig myndighedsudøvelse, som den
dataansvarlige har fået pålagt,
3) til arkivformål, historiske, statistiske eller
videnskabelige formål, i det omfang
sletning sandsynligvis vil gøre det umuligt
eller i alvorlig grad hindre opfyldelse af
denne behandling, eller
4) for, at retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares.
Ret til begrænsning af behandling
§ 29. Anmoder den registrerede herom, skal
den dataansvarlige begrænse behandling, hvis
et af følgende forhold gør sig gældende:
1) rigtigheden af personoplysningerne
bestrides af den registrerede, i perioden
indtil den dataansvarlige har haft

mulighed for at fastslå, om
personoplysningerne er korrekte,
2) behandlingen er ulovlig, og den
registrerede modsætter sig sletning af
personoplysningerne og i stedet anmoder
om, at anvendelse heraf begrænses,
3) den dataansvarlige ikke længere har brug
for personoplysningerne til behandlingen,
men de er nødvendige for, at et retskrav
kan fastlægges, gøres gældende eller
forsvares, eller
4) i perioden, mens det kontrolleres, om
betingelserne i § 32 er opfyldt, når den
registrerede har gjort indsigelse mod
behandlingen.
Stk. 2. Hvis behandling er blevet begrænset i
medfør af stk. 1, må sådanne
personoplysninger, kun behandles i følgende
tilfælde:
1) den registrerede har givet sit samtykke,
2) med henblik på, at et retskrav kan
fastlægges, gøres gældende eller
forsvares,
3) for at beskytte en anden fysisk eller
juridisk person, eller
4) for at beskytte vigtige samfundsinteresser.
Stk. 3. Er behandling begrænset i medfør af
stk. 1, underretter den dataansvarlige den
registrerede, inden begrænsningen af
behandlingen ophæves.
Dataansvarliges underretningspligt
§ 30. Den dataansvarlige underretter hver
modtager, som personoplysningerne er
videregivet til, om enhver berigtigelse eller
sletning af personoplysningerne eller
begrænsning af behandling, der er udført i
henhold til § 27, § 28, stk. 1 eller § 29, stk. 1,
medmindre dette viser sig umuligt eller er
uforholdsmæssigt vanskeligt. Den
dataansvarlige oplyser den registrerede om
disse modtagere, hvis den registrerede
anmoder herom.
Ret til dataportabilitet

§ 31. Den registrerede har ret til at modtage
personoplysninger om sig selv fra den
dataansvarlige, som vedkommende har givet
den dataansvarlige, og har ret til at
transmittere disse oplysninger til en anden
dataansvarlig, når:
1) behandlingen er baseret på samtykke eller
på en kontrakt, og
2) behandlingen foretages automatisk.
Stk. 2. Personoplysningerne, som den
registrerede modtager, jf. stk. 1, skal være i et
struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format.
Stk. 3. Hvis det er teknisk muligt kan den
registrerede anmode om at få transmitteret
personoplysningerne direkte fra en
dataansvarlig til en anden.
Ret til indsigelse
§ 32. Den registrerede kan af grunde, der
vedrører den pågældendes særlige situation,
gøre indsigelse mod behandling af sine
personoplysninger, når behandlingen er
baseret på § 8, stk. 1, nr. 5 eller 6.
Stk. 2. Efter indsigelsen må den
dataansvarlige ikke længere behandle
personoplysningerne, medmindre den
dataansvarlige påviser vægtige legitime
grunde til behandlingen, der går forud for
registreredes interesser, eller behandlingen er
nødvendig for, at retskrav kan fastlægges,
gøres gældende eller forsvares.
§ 33. Hvis personoplysninger behandles med
henblik på direkte markedsføring, har den
registrerede til enhver tid ret til at gøre
indsigelse mod behandling af sine
personoplysninger til sådan markedsføring.
Stk. 2. Hvis den registrerede gør indsigelse
mod behandling med henblik på direkte
markedsføring, må personoplysningerne ikke
længere behandles til dette formål.
§ 34. Senest på tidspunktet for den første
kommunikation med den registrerede skal
denne udtrykkeligt gøres opmærksom på den
ret, som er omhandlet i §§ 32 og 33.

Oplysninger herom skal meddeles klart og
adskilt fra alle andre oplysninger.
Automatiske individuelle afgørelser, herunder
profilering
§ 35. Den registrerede bør ikke være genstand
for en afgørelse, der alene er baseret på
automatisk behandling, herunder profilering,
som har retsvirkning eller på tilsvarende vis
betydeligt påvirker den pågældende.
Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis
afgørelsen:
1) er nødvendig for indgåelse eller
opfyldelse af en kontrakt mellem den
registrerede og en dataansvarlig,
2) er hjemlet i lovgivning, som den
dataansvarlige er underlagt, eller
3) er baseret på den registreredes
udtrykkelige samtykke.
Stk. 3. I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 2,
nr. 1 og 3, gennemfører den dataansvarlige
passende foranstaltninger til at beskytte den
registreredes rettigheder.
Stk. 4. De afgørelser, der er omhandlet i stk.
2, må ikke baseres på følsomme
personoplysninger, jf. § 11, stk. 1, medmindre
§ 12, stk. 1, nr. 1 eller § 12, stk. 2, finder
anvendelse, og der er indført passende
foranstaltninger til beskyttelse af den
registreredes rettigheder.
Begrænsninger
§ 36. Bestemmelserne i § 23, stk. 1-3 og § 24
om oplysningspligt, § 26 om indsigt og § 48
om underretning af den registrerede om brud
omfatter ikke personoplysninger, som
1) hvis de kommer frem, kan skade landets
sikkerhed, forsvar eller forholdet til
fremmede lande eller organisationer,
2) bør holdes hemmelige af hensyn til
forebyggelse, efterforskning, afsløring
eller retsforfølgning af strafbare
handlinger eller fuldbyrdelse af
strafferetlige sanktioner, herunder
beskyttelse mod og forebyggelse af trusler
mod den offentlige sikkerhed,

3) det ikke er hensigtsmæssigt, at den
registrerede modtager af hensyn til den
pågældendes helbredstilstand eller tætte
relationer til den registrerede,
4) er omfattet af tavshedspligt fastlagt i lov,
eller
5) den registreredes interesse i at få oplyst
bør vige for afgørende hensyn til
offentlige eller private interesser.
Stk. 2. Oplysninger, der behandles for den
offentlige forvaltning som led i administrativ
sagsbehandling, kan undtages fra retten til
indsigt, jf. § 26, i samme omfang som efter
reglerne i §§ 2, 7-11 og 14 i lov om
offentlighed i forvaltningen.
Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 26, 27, 29 og 32
finder ikke anvendelse, hvis oplysningerne
udelukkende behandles til historiske,
statistiske eller videnskabelige formål, og
såfremt personoplysningerne alene bliver
opbevaret så længe det er nødvendigt med
hensyn til formålet med behandlingen, og
disse bestemmelser umuliggør eller i høj grad
vil hindre opfyldelse af formålene med
behandlingen.
Stk. 4. Ministeren for databeskyttelse kan
fastsætte nærmere regler om undtagelser fra
reglerne om indsigt og oplysningspligt, og
fastsætte betingelser i forbindelse med, at der
meddeles indsigt.

Kapitel 5
Dataansvarlig og databehandler
Den dataansvarliges ansvar
§ 37. Den dataansvarlige gennemfører
passende tekniske og organisatoriske
foranstaltninger for at sikre og for at være i
stand til at påvise, at behandling er i
overensstemmelse med denne lov. Den
dataansvarlige skal i den forbindelse tage
hensyn til den pågældende behandlings
karakter, omfang, sammenhæng og formål
samt risiciene for den registreredes
rettigheder.

Databeskyttelse gennem design og
databeskyttelse gennem standardindstillinger
§ 38. Den dataansvarlige gennemfører både
på tidspunktet for fastlæggelse af midlerne til
behandling og på tidspunktet for selve
behandlingen passende tekniske og
organisatoriske foranstaltninger, som er
designet med henblik på effektiv
implementering af bestemmelserne i denne
lov.
Stk. 2. Den dataansvarlige gennemfører
passende tekniske og organisatoriske
foranstaltninger med henblik på gennem
standardindstillinger at sikre, at kun
personoplysninger, der er nødvendige til hvert
specifikt formål med behandlingen,
behandles.
Fælles dataansvarlige
§ 39. Hvis to eller flere dataansvarlige i
fællesskab fastlægger formålene med og
hjælpemidlerne til behandling, er de fælles
dataansvarlige. De fastlægger på en
gennemsigtig måde deres respektive ansvar
for overholdelse af forpligtelserne i henhold
til denne lov.
Repræsentanter for dataansvarlige og
databehandlere, der ikke er etableret på
Færøerne
§ 40. Dataansvarlige eller databehandlere
omfattet af § 5, stk. 2, skal skriftligt udpege
en repræsentant på Færøerne.
Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for:
1) behandling, der er lejlighedsvis, som ikke
i stort omfang omfatter behandling af
følsomme oplysninger, jf. § 11, stk. 1, og
som sandsynligvis ikke indebærer en
risiko for fysiske personers rettigheder,
eller
2) offentlige myndigheder eller organer.
Stk. 3. Repræsentanten bemyndiges af den
dataansvarlige eller databehandleren til at
modtage henvendelser ud over eller i stedet
for den dataansvarlige eller databehandleren i

forbindelse med alle spørgsmål vedrørende
behandling af personoplysninger.
Databehandler
§ 41. Den dataansvarlige må udelukkende
benytte databehandlere, der kan stille de
fornødne garantier for, at de vil gennemføre
de passende tekniske og organisatoriske
foranstaltninger på en sådan måde, at
behandling af personoplysninger opfylder
kravene i denne lov.
Stk. 2. En databehandlers behandling skal
være reguleret af en kontrakt, som er
bindende, og som bl.a. fastsætter genstanden
for behandlingen, behandlingens formål, samt
den dataansvarliges forpligtelser og
rettigheder. Denne kontrakt fastsætter
derudover navnlig, at databehandleren:
1) kun må behandle personoplysninger efter
dokumenteret instruks fra den
dataansvarlige, medmindre det kræves i
henhold til lovgivning, som
databehandleren er underlagt,
2) sikrer, at de personer, der er autoriseret til
at behandle personoplysninger, har
tavshedspligt,
3) opfylder betingelserne i § 42 for at gøre
brug af en anden databehandler,
4) iværksætter alle foranstaltninger, som
kræves i henhold til 46,
5) bistår den dataansvarlige ved at besvare
anmodninger om udøvelse af de
registreredes rettigheder, som fastlagt i
kapitel 4,
6) bistår den dataansvarlige med at sikre
overholdelse af forpligtelserne i medfør
§§ 46-52,sletter eller tilbageleverer alle
personoplysninger til den dataansvarlige,
efter at behandling er ophørt, og sletter
eksisterende kopier, medmindre
lovgivning foreskriver opbevaring af
personoplysningerne,stiller alle
oplysninger, der er nødvendige for at
påvise overholdelse af kravene i denne
bestemmelse til rådighed for den
dataansvarlige, oggiver mulighed for og
bidrager til revisioner.Stk. 3. Hvis

datahandleren vurderer, at en instruks er i
strid med gældende lovgivning,
underretter databehandleren omgående
den dataansvarlige.
Stk. 4. Hvis en databehandler overtræder
denne lov ved at fastlægge formålene med og
hjælpemidlerne til behandling, anses
databehandleren for at være en dataansvarlig
for så vidt angår den pågældende behandling,
uden at dette berører §§ 77-79.
§ 42. Databehandleren må ikke gøre brug af
en anden databehandler uden forudgående
specifik eller generel skriftligt godkendelse
fra den dataansvarlige. I tilfælde af generel
godkendelse skal databehandleren underrette
den dataansvarlige om eventuel ændring
vedrørende andre databehandlere og derved
give den dataansvarlige mulighed for at gøre
indsigelse mod sådan ændring.
Stk. 2. Gør en databehandler brug af en anden
databehandler i forbindelse med udførelse af
behandling på vegne af den dataansvarlige,
pålægges denne anden databehandler de
samme databeskyttelsesforpligtelser som
dem, der er fastsat i kontrakten mellem den
dataansvarlige og databehandleren.
§ 43. Ministeren for databeskyttelse kan efter
udtalelse af Datatilsynet fastsætte
standardkontraktbestemmelser i de tilfælde,
som er nævnt i § 41, stk. 2 og § 42, stk. 2.
Stk. 2. Kontrakten mellem den dataansvarlige
og databehandleren, kan helt eller delvis
baseres på de standardkontraktbestemmelser,
som ministeren fastsætter. Kontrakten skal
foreligge skriftligt, herunder elektronisk.
Fortegnelser over behandlingsaktiviteter
§ 44. Dataansvarlige skal føre fortegnelser
over behandlinger under deres ansvar. Disse
fortegnelser skal omfatte følgende:
1) navn på og kontaktoplysninger for den
dataansvarlige,
2) formålene med behandlingen,
3) en beskrivelse af kategorierne af
registrerede og kategorierne af
personoplysninger,

4) kategorier af modtagere, herunder
modtagere i udlande, tredjelande eller
internationale organisationer,
5) oplysning om overførsler af
personoplysninger til et udland, tredjeland
eller en international organisation,
6) de forventede tidsfrister for sletning af de
forskellige kategorier af oplysninger, og
7) en generel beskrivelse af de tekniske og
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
omhandlet i § 46, stk. 1.
Stk. 2. Databehandlere skal føre fortegnelser
over alle kategorier af behandlinger, der
foretages på vegne af en dataansvarlig. Disse
fortegnelser skal omfatte følgende:
1) navn på og kontaktoplysninger for
databehandleren og for hver dataansvarlig,
på hvis vegne databehandleren handler,
2) kategorier af behandling af
personoplysninger,
3) oplysning om overførsler af
personoplysninger til et udland, tredjeland
eller en international organisation, og
4) en generel beskrivelse af de tekniske og
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
omhandlet i § 46, stk. 1.
Stk. 3. De fortegnelser, der er omhandlet i
stk. 1 og 2, skal foreligge skriftligt, herunder
elektronisk, og skal efter anmodning stilles til
rådighed for Datatilsynet.
Stk. 4. Stk. 1-3 er også gældende for den
dataansvarliges og databehandlerens
repræsentanter.
§ 45. § 44 finder ikke anvendelse på et
foretagende eller en organisation, der
beskæftiger under 250 personer. Uanset 1.
pkt. gælder § 44, hvis behandlingen:
1) sandsynligvis vil medføre en risiko for
registreredes rettigheder,
2) ikke kun er lejlighedsvis, eller
3) omfatter følsomme oplysninger, jf. § 11,
stk. 1.
Behandlingssikkerhed
§ 46. Den dataansvarlige og databehandleren
skal gennemføre passende tekniske og

organisatoriske foranstaltninger for at sikre et
sikkerhedsniveau, der passer til de risici, som
behandlingen medfører. Den dataansvarlige
og databehandleren skal i den forbindelse tage
hensyn til det aktuelle tekniske niveau,
implementeringsomkostningerne og den
pågældende behandlings karakter, omfang,
sammenhæng og formål samt risiciene af
varierende sandsynlighed og alvor for fysiske
personers rettigheder. Disse foranstaltninger
kan omfatte:
1) pseudonymisering og kryptering af
personoplysninger,
2) evne til at sikre vedvarende fortrolighed,
integritet, tilgængelighed og robusthed af
behandlingssystemer og –tjenester,
3) evne til rettidigt at genoprette
tilgængeligheden af og adgangen til
personoplysninger i tilfælde af en fysisk
eller teknisk hændelse, ogen procedure for
regelmæssig afprøvning, vurdering og
evaluering af effektiviteten af de tekniske
og organisatoriske foranstaltninger til
sikring af behandlingssikkerhed.Stk. 2.
Ved vurderingen af, hvilket
sikkerhedsniveau der er passende, tages
der navnlig hensyn til de risici, som
behandling udgør, navnlig ved hændelig
eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring,
uautoriseret videregivelse af eller adgang
til personoplysninger, der er transmitteret,
opbevaret eller på anden måde behandlet.
Stk. 3. Den dataansvarlige og databehandleren
tager skridt til at sikre, at enhver fysisk
person, der udfører arbejde for den
dataansvarlige eller databehandleren, og som
får adgang til personoplysninger, kun
behandler disse efter instruks fra den
dataansvarlige, medmindre behandling
kræves i henhold lov.
Stk. 4. Ministeren for databeskyttelse kan
efter forhandling med vedkommende minister
fastsætte regler om, at personoplysninger, der
behandles i nærmere bestemte it-systemer, og
som føres for den offentlige forvaltning, helt
eller delvis alene må opbevares på Færøerne.

Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden
til tilsynsmyndigheden
§ 47. Den dataansvarlige skal uden unødig
forsinkelse og om muligt senest 72 timer
efter, at denne er blevet bekendt med det,
anmelde brud på persondatasikkerheden til
Datatilsynet. Foretages anmeldelsen til
Datatilsynet ikke inden for 72 timer, ledsages
den af en begrundelse for forsinkelsen.
Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis det
er usandsynligt, at bruddet på
persondatasikkerheden indebærer en risiko for
fysiske personers rettigheder.
Stk. 3. Databehandleren underretter uden
unødig forsinkelse den dataansvarlige efter at
være blevet opmærksom på, at der er sket
brud på persondatasikkerheden.
Stk. 4. Den i stk. 1 omhandlede anmeldelse
skal mindst:
1) beskrive karakteren af bruddet på
persondatasikkerheden, herunder, hvis det
er muligt, kategorierne og det omtrentlige
antal berørte registrerede samt
kategorierne og det omtrentlige antal
berørte registreringer af
personoplysninger,
2) angive navn på og kontaktoplysninger for
databeskyttelsesrådgiveren eller et andet
kontaktpunkt, hvor yderligere oplysninger
kan indhentes,
3) beskrive de sandsynlige konsekvenser af
bruddet på persondatasikkerheden, og
4) beskrive de foranstaltninger, som den
dataansvarlige har truffet eller foreslår
truffet for at håndtere bruddet på
persondatasikkerheden.
Stk. 5. Er det ikke muligt at give
oplysningerne samlet, kan oplysningerne
meddeles trinvist uden unødig yderligere
forsinkelse.
Stk. 6. Den dataansvarlige skal dokumentere
alle brud på persondatasikkerheden.
Datatilsynet anvender dokumentationen at
kontrollere, at denne bestemmelse er
overholdt.

Underretning om brud på
persondatasikkerheden til den registrerede
§ 48. Når et brud på persondatasikkerheden
sandsynligvis vil indebære en høj risiko for
fysiske personers rettigheder, underretter den
dataansvarlige uden unødig forsinkelse den
registrerede om bruddet på
persondatasikkerheden.
Stk. 2. Underretningen af den registrerede skal
i et klart og forståeligt sprog beskrive
karakteren af bruddet på
persondatasikkerheden og mindst indeholde
de oplysninger, der er omhandlet i § 47, stk.
4, nr. 2-4.
Stk. 3. Det er ikke nødvendigt at underrette
den registrerede, hvis en af følgende
betingelser er opfyldt:
1) den dataansvarlige har gennemført
passende tekniske og organisatoriske
beskyttelsesforanstaltninger, og disse
foranstaltninger er blevet anvendt på de
personoplysninger, som er berørt af
bruddet på persondatasikkerheden,
navnlig foranstaltninger, der gør
personoplysningerne uforståelige for
enhver, der ikke har autoriseret adgang
hertil,
2) den dataansvarlige har truffet
efterfølgende foranstaltninger, der sikrer,
at den høje risiko for de registreredes
rettigheder, jf. stk. 1, sandsynligvis ikke
længere er til stede, eller
3) det vil kræve en uforholdsmæssig indsats.
Stk. 4. Hvis den dataansvarlige ikke allerede
har underrettet den registrerede om bruddet på
persondatasikkerheden, kan Datatilsynet efter
at have overvejet sandsynligheden for, at
bruddet på persondatasikkerheden indebærer
en høj risiko, kræve, at den dataansvarlige gør
dette, eller beslutte, at en af betingelserne i
stk. 3 er opfyldt.
Konsekvensanalyse vedrørende
databeskyttelse
§ 49. Hvis en type behandling, navnlig ved
brug af nye teknologier og i medfør af sin

karakter, omfang, sammenhæng og formål,
sandsynligvis vil indebære en høj risiko for
fysiske personers rettigheder, skal den
dataansvarlige forud for behandlingen
foretage en analyse af de påtænkte
behandlingers konsekvenser for beskyttelse af
personoplysninger. En enkelt analyse kan
omfatte flere lignende behandlinger, der
indebærer lignende høje risici.
Stk. 2. En konsekvensanalyse vedrørende
databeskyttelse er navnlig påkrævet i følgende
tilfælde:
1) en systematisk og omfattende vurdering af
personlige forhold vedrørende fysiske
personer, der er baseret på automatisk
behandling, og som er grundlag for
afgørelser, der har retsvirkning for den
fysiske person eller på tilsvarende vis
betydeligt påvirker den pågældende,
2) behandling i stort omfang af følsomme
oplysninger, jf. § 11, stk. 1, eller
3) systematisk overvågning af et offentligt
tilgængeligt område i stort omfang.
Stk. 3. Datatilsynet udarbejder og offentliggør
en liste over de typer af behandlinger, der er
underlagt kravet om en konsekvensanalyse
vedrørende databeskyttelse.
Stk. 4. Datatilsynet kan også udarbejde og
offentliggøre en liste over de typer af
behandlinger, for hvilke der ikke kræves
nogen konsekvensanalyse vedrørende
databeskyttelse.
§ 50. Konsekvensanalysen, jf. § 49, skal
mindst omfatte:
1) en systematisk beskrivelse af de planlagte
behandlinger og formålene med disse,
herunder i givet fald de legitime
interesser, der forfølges af den
dataansvarlige
2) en vurdering af, om behandlingerne er
nødvendige og står i rimeligt forhold til
formålene,
3) en vurdering af risiciene for de
registreredes rettigheder, og
4) de foranstaltninger, der påtænkes for at
imødegå disse risici, herunder garantier,
sikkerhedsforanstaltninger og

mekanismer, som kan sikre beskyttelse af
personoplysninger og påvise overholdelse
af denne lov.
Stk. 2. Er der ændring af den risiko, som
behandlingerne udgør foretager den
dataansvarlige en fornyet gennemgang for at
vurdere, hvorvidt behandling er foretaget i
overensstemmelse med konsekvensanalysen
vedrørende databeskyttelse.
§ 51. Hvis en konsekvensanalyse er
udarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af
en lov, som vedrører behandling af
personoplysninger, finder §§ 49 og 50 ikke
anvendelse.
Forudgående høring af Datatilsynet
§ 52. Såfremt en konsekvensanalyse
vedrørende databeskyttelse viser, at
behandlingen vil føre til høj risiko i mangel af
foranstaltninger truffet af den dataansvarlige
for at begrænse risikoen, hører den
dataansvarlige Datatilsynet inden behandling.
Stk. 2. Hvis Datatilsynet finder, at den
planlagte behandling overtræder denne lov,
skal tilsynsmyndigheden inden for en periode
på op til otte uger, give den dataansvarlige
eller databehandleren skriftlig rådgivning og
kan anvende enhver af sine beføjelser i
henhold til denne lov. Perioden kan forlænges
med seks uger under hensyntagen til den
påtænkte behandlings kompleksitet.
Tilsynsmyndigheden underretter om enhver
sådan forlængelse senest 4 uger efter
modtagelse af anmodningen om høring
sammen med begrundelsen for forsinkelsen.
Stk. 3. Den dataansvarlige skal meddele
Datatilsynet følgende oplysninger, når
Datatilsynet høres, jf. stk. 1:
1) ansvarsområderne for henholdsvis den
dataansvarlige, fælles dataansvarlige og
databehandleren, der er involveret i
behandlingen,
2) den planlagte behandlings formål og
hjælpemidler,

3) foranstaltninger og garantier til
beskyttelse af de registreredes rettigheder
i henhold til denne lov,
4) databeskyttelsesrådgiverens
kontaktoplysninger,
5) konsekvensanalysen vedrørende
databeskyttelse, og
6) andre oplysninger, som Datatilsynet
7)
anmoder om.
Udpegelse af en databeskyttelsesrådgiver
§ 53. Den dataansvarlige og databehandleren
udpeger en databeskyttelsesrådgiver, når:
1) den dataansvarlige eller databehandleren
er en offentlig myndighed,
2) den dataansvarliges eller databehandlerens
kerneaktiviteter består af behandlinger,
der i medfør af deres karakter, omfang
eller formål kræver regelmæssig og
systematisk overvågning af registrerede i
stort omfang, eller
3) den dataansvarliges eller databehandlerens
kerneaktiviteter består af behandling i
stort omfang af følsomme
personoplysninger, jf. § 11, stk. 1.
Stk. 2. En koncern kan udnævne en fælles
databeskyttelsesrådgiver.
Stk. 3. Offentlige myndigheder kan udpege en
fælles databeskyttelsesrådgiver for flere af
sådanne myndigheder i overensstemmelse
med deres organisatoriske struktur og
størrelse.
§ 54. Databeskyttelsesrådgiveren udpeges på
grundlag af sine faglige kvalifikationer,
navnlig ekspertise inden for
databeskyttelsesret og -praksis samt evne til at
udføre de opgaver, der er fastsat i § 58.
Stk. 2. Databeskyttelsesrådgiveren kan være
den dataansvarliges eller databehandlerens
medarbejder eller kan udføre hvervet på
grundlag af en tjenesteydelseskontrakt.
Stk. 3. Den dataansvarlige eller
databehandleren offentliggør
kontaktoplysninger for
databeskyttelsesrådgiveren og meddeler disse
til tilsynsmyndigheden.

Databeskyttelsesrådgiverens stilling
§ 55. Den dataansvarlige og databehandleren
sikrer, at databeskyttelsesrådgiveren
inddrages tilstrækkeligt og rettidigt i alle
spørgsmål vedrørende beskyttelse af
personoplysninger.
Stk. 2. Den dataansvarlige og databehandleren
støtter databeskyttelsesrådgiveren i
forbindelse med udførelsen af de i § 58
omhandlede opgaver, ved opretholdelse af
databeskyttelsesrådgiverens ekspertise, samt
ved at give adgang til personoplysninger og
behandlinger.
Stk. 3. Den dataansvarlige og databehandleren
sikrer, at databeskyttelsesrådgiveren ikke
modtager instrukser vedrørende udførelsen af
sine opgaver. Den pågældende må ikke
afskediges eller straffes af den dataansvarlige
eller databehandleren for at udføre sine
opgaver som databeskyttelsesrådgiver.
Stk. 4. Databeskyttelsesrådgiveren kan udføre
andre opgaver og have andre pligter. Den
dataansvarlige eller databehandleren sikrer, at
sådanne opgaver og pligter ikke medfører en
interessekonflikt.
§ 56. Databeskyttelsesrådgiveren rapporterer
direkte til det øverste ledelsesniveau.
Stk. 2. Registrerede kan kontakte
databeskyttelsesrådgiveren angående alle
spørgsmål om behandling af deres
oplysninger og om udøvelse af deres
rettigheder i henhold til denne lov.
§ 57. Databeskyttelsesrådgivere udnævnt, jf. §
53, stk. 1, nr. 2 og 3, må ikke uberettiget
videregive eller udnytte oplysninger, som de
under udøvelsen af deres hverv som
databeskyttelsesrådgivere er blevet bekendt
med.
Databeskyttelsesrådgiverens opgaver
§ 58. Databeskyttelsesrådgiveren har som
minimum følgende opgaver:
1) at underrette og rådgive den
dataansvarlige eller databehandleren og de

ansatte, der behandler personoplysninger,
om deres forpligtelser i henhold til denne
lov,
2) at overvåge overholdelsen af denne lov og
andre regler mv. om databeskyttelse,
3) at rådgive, når der anmodes herom, med
hensyn til konsekvensanalysen vedrørende
databeskyttelse og overvåge dens
opfyldelse,
4) at samarbejde med Datatilsynet, og
5) at fungere som Datatilsynets kontaktpunkt
i spørgsmål vedrørende behandling af
personoplysninger.
Stk. 2. Databeskyttelsesrådgiveren tager under
udførelsen af sine opgaver behørigt hensyn til
den risiko, der er forbundet med
behandlingerne.
Kapitel 6
Overførsler af personoplysninger til
udlande, tredjelande eller internationale
organisationer
Overførsler af personoplysninger til udlande
§ 59. Overførsel af personoplysninger til
udlande kræver ikke forudgående særlig
godkendelse eller tilladelse.
Overførsler til tredjelande mv. baseret på en
afgørelse om tilstrækkeligheden af
beskyttelsesniveauet
§ 60. Personoplysninger kan overføres til et
tredjeland eller en international organisation
uden forudgående godkendelse eller tilladelse,
hvis ministeren for databeskyttelse har
fastslået, at tredjelandet, et område eller en
eller flere specifikke sektorer i dette
tredjeland, eller den pågældende
internationale organisation har et
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.
Stk. 2. Ministeren for databeskyttelse kan på
baggrund af en konkret vurdering af
beskyttelsesniveauet, og efter udtalelse fra
Datatilsynet, fastsætte, at et tredjeland mv.
sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Stk. 3. Datatilsynet overvåger løbende om
beskyttelsesniveauet i tredjelande mv., jf. stk.
2, er tilstrækkeligt. Vurderer Datatilsynet, at
beskyttelsesniveauet ikke længere er
tilstrækkeligt, meddeler Datatilsynet dette til
ministeren for databeskyttelse uden unødig
forsinkelse.
Overførsler til tredjelande mv. omfattet af
fornødne garantier
§ 61. Hvis der ikke er vedtaget en afgørelse i
henhold § 60, må en dataansvarlig eller
databehandler kun overføre
personoplysninger til et tredjeland mv., hvis
vedkommende giver de fornødne garantier, og
på betingelse af, at rettigheder, som kan
håndhæves og effektive retsmidler for
registrerede er tilgængelige.
Stk. 2. De fornødne garantier i stk. 1 kan
sikres gennem:
1) et retligt bindende instrument, som kan
håndhæves, mellem offentlige
myndigheder, eller
2) standardbestemmelser om databeskyttelse
godkendt af ministeren for databeskyttelse
efter udtalelse fra Datatilsynet.
Stk. 3. Med forbehold for godkendelse fra
Datatilsynet kan de fornødne garantier i stk. 1
også sikres gennem kontraktbestemmelser
mellem den dataansvarlige eller
databehandleren og den dataansvarlige,
databehandleren eller modtageren af
personoplysninger i tredjelandet mv.
Undtagelser i særlige situationer
§ 62. Er der ikke hjemmel i §§ 60 eller 61, må
overførsel af personoplysninger til et
tredjeland mv. kun finde sted, hvis en af
følgende betingelser er opfyldt:
1) den registrerede udtrykkelig har givet
samtykke til den foreslåede overførsel
efter at være blevet informeret om de
mulige risici, som sådanne overførsler kan
medføre for den registrerede på grund af
den manglende afgørelse om

tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet
eller fornødne garantier,
2) overførslen er nødvendig af hensyn til
opfyldelse af en kontrakt mellem den
registrerede og den dataansvarlige eller af
hensyn til gennemførelse af
foranstaltninger, der træffes på den
registreredes anmodning forud for
indgåelsen af en sådan kontrakt,
3) overførslen er nødvendig af hensyn til
indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt,
der i den registreredes interesse indgås
mellem den dataansvarlige og en anden
fysisk eller juridisk person,
4) overførslen er nødvendig af hensyn til
vigtige samfundsinteresser,
5) overførslen er nødvendig for, at retskrav
kan fastlægges, gøres gældende eller
forsvares,
6) overførslen er nødvendig for at beskytte
den registreredes eller andre personers
vitale interesser, hvis den registrerede
ikke fysisk eller juridisk er i stand til at
give samtykke, eller
7) overførslen finder sted fra et register, der
ifølge lovgivning er beregnet til at
informere offentligheden, og som er
tilgængeligt for offentligheden generelt
eller for personer, der kan godtgøre at
have en legitim interesse heri, men kun i
det omfang betingelserne for offentlig
tilgængelighed er opfyldt i det specifikke
tilfælde.
Stk. 2. En overførsel i henhold til stk. 1, nr. 7,
må ikke omfatte alle personoplysninger eller
hele kategorier af personoplysninger i et
register.
§ 63. Er der ikke hjemmel i §§ 60 eller 61, og
finder ingen af undtagelserne i § 62
anvendelse, må en overførsel til et tredjeland
mv. kun finde sted, hvis overførslen:
1) ikke gentages,
2) kun vedrører et begrænset antal
registrerede,
3) er nødvendig af hensyn til vægtige
legitime interesser, som forfølges af den
dataansvarlige, og den registreredes

interesser eller rettigheder ikke går forud
for disse interesser, og
4) den dataansvarlige har vurderet alle
omstændigheder i forbindelse med
overførslen og på grundlag af denne
vurdering giver passende garantier for
beskyttelse af personoplysningerne.
Stk. 2. Den dataansvarlige underretter
Datatilsynet om overførslen. Den
dataansvarlige skal også underrette den
registrerede om overførslen, jf. stk. 1, og om
de vægtige legitime interesser, der forfølges.
§ 64. § 62, stk. 1, nr. 1-3 og § 63 finder ikke
anvendelse for offentlige myndigheder som
led udøvelsen af deres offentligretlige
beføjelser.
Stk. 2. Den dataansvarlige eller
databehandleren skal dokumentere
vurderingen og de passende garantier, jf. § 63,
stk. 1, nr. 4, i de fortegnelser, der er
omhandlet i § 44.
Forbud mod overførsel af følsomme
personoplysninger
§ 65. Er der ikke vedtaget en afgørelse om
tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, jf.
§ 61, kan Datatilsynet i særlige tilfælde
forbyde, begrænse eller suspendere overførsel
af følsomme personoplysninger, jf. § 11, stk.
1, til et tredjeland mv.
Kapitel 7
Datatilsynet
Struktur
§ 66. Datatilsynet er en uafhængig myndighed
og udfører sin virksomhed i fuld
uafhængighed.
Stk. 2. Datatilsynet, der består af et råd og et
sekretariat, fører tilsyn med al behandling af
personoplysninger, som er omfattet af loven.
Stk. 3. Datatilsynets daglige forretninger
varetages af et sekretariat, der ledes af en
direktør.

Stk. 4. Rådet fastsætter sin forretningsorden
og de nærmere regler om arbejdets fordeling
mellem råd og sekretariat.
§ 67. Ministeren for databeskyttelse nedsætter
Datarådet, som består af en formand, der skal
være jurist, og af fire andre medlemmer. To af
medlemmerne bliver indstillet af henholdsvis
Kommuneforeningen og Færøernes
Arbejdsgiverorganisation.
Stk. 2. Stedfortrædere skal udnævnes for
medlemmerne. Medlemmer og stedfortrædere
udnævnes for 4 år ad gangen, og kan
genudpeges to gange. Udpegelsen af formand,
medlemmer og stedfortrædere for disse sker
på baggrund af disses faglige kvalifikationer.
Opgaver
§ 68. Datatilsynet skal bl.a.:
1) på eget initiativ eller på baggrund af en
klage fra registrerede sikre, at behandling
af personoplysninger er i
overensstemmelse med loven,
2) fremme offentlighedens kendskab til
databeskyttelse,
3) rådgive Landsstyret og andre
myndigheder m.fl. om lovgivning og
administrative tiltag til beskyttelse af
personoplysninger,
4) fremme dataansvarliges og
databehandleres kendskab til deres
forpligtelser i henhold til denne lov,
5) foretage undersøgelser, der hvor
oplysninger bliver behandlet,
6) holde øje med og oplyse om relevant
udvikling i databeskyttelse på Færøerne
og uden for Færøerne, og
7) udarbejde en årsberetning, som skal
offentliggøres.
§ 69. Datatilsynet skal samarbejde med andre
tilsynsmyndigheder på Færøerne og, hvis
relevant, i udlandet.

Beføjelser
§ 70. Datatilsynet kan udstede advarsler til en
dataansvarlig eller en databehandler om, at
planlagte behandlingsaktiviteter sandsynligvis
vil være i strid med loven og kan udtale kritik
af en dataansvarlig eller en databehandler,
hvis behandlingsaktiviteter har været i strid
med loven.
Stk. 2. Datatilsynet kan give den
dataansvarlige eller databehandler påbud om
at standse behandling, og at den pågældende
berigtiger, sletter eller begrænser behandling
af oplysninger, der er omfattet af en
behandling.
Stk. 3. Datatilsynet kan give den
dataansvarlige eller databehandler påbud om
at behandling bringes i overensstemmelse
med loven inden for en nærmere angivet frist.
Stk. 4. Datatilsynet kan give den
dataansvarlige eller databehandler påbud om
at iværksætte tekniske og organisatoriske,
herunder fysiske, sikkerhedsforanstaltninger,
for at sikre, at kun behandling finder sted,
som har hjemmel i loven, og for at sikre, at
personoplysninger ikke ulovligt bortskaffes,
tabes eller begrænses, og at oplysningerne
ikke kommer uvedkommende til kendskab
eller bliver misbrugt.
§ 71. Datatilsynet kan kræve enhver
oplysning udleveret, der er af betydning for
dets virksomhed.
Stk. 2. Datarådets medlemmer og ledende
personale i sekretariatet har mod behørig
legitimation til enhver tid uden retskendelse
adgang til alle lokaler, hvorfra en behandling
af personoplysninger foretages. Datatilsynet
har også adgang lokaler, hvor
personoplysninger eller tekniske hjælpemidler
bliver opbevaret eller brugt.
Datatilsynets afgørelser mv.
§ 72. Datatilsynets afgørelser kan ikke
indbringes for anden administrativ
myndighed.

§ 73. Datatilsynet kan offentliggøre sine
udtalelser og afgørelser. Afgørelser, som
offentliggøres, skal være anonymiseret og så
ugenkendelige som muligt. Bestemmelsen i §
36 finder anvendelse på offentliggørelsen.
§ 74. Ved udarbejdelse af lovforslag,
bekendtgørelser, cirkulærer mv., som har
bestemmelser om behandling af
personoplysninger, skal der indhentes en
udtalelse fra Datatilsynet
§ 75. Ministeren for databeskyttelse kan
fastsætte regler om, at henvendelser til
Datatilsynet skal foregå digitalt, herunder om
anvendelse af bestemte it-systemer, særlige
digitale formater mv.
Kapitel 8
Retsmidler, ansvar og sanktioner
Ret til at indgive en klage
§ 76. Den registrerede kan indgive en klage til
Datatilsynet vedrørende behandling af
personoplysninger om vedkommende.
Erstatning
§ 77. Den dataansvarlige eller
databehandleren skal erstatte den skade, der er
forvoldt af behandling, der overtræder denne
lov, medmindre det kan bevises, at skaden
ikke kunne være forhindret ved den
påpasselighed og betænksomhed, som kræves
i forbindelse med behandling af
personoplysninger.
Straf
§ 78. Medmindre højere straf er forskyldt
efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde
eller fængsel indtil 6 måneder den, der:
1) overtræder den dataansvarliges og
databehandlerens forpligtelser i § 10, §
15, §§ 38-42, § 43, stk. 2, 2. pkt., § 44, §§
46-50, § 52, stk. 1 og 3, § 53, § 55 eller §
58,

2) overtræder de grundlæggende principper
for behandling i § 7, stk. 1 og 2, § 8, § 9,
stk. 1-2 og 4, § 11, § 12, stk. 1-2, §§ 1314, §§ 16-17, § 18 eller § 19, stk. 1-2,
3) overtræder de registreredes rettigheder i §
9, stk. 3, §§ 21-22, § 23, stk. 1-3, § 24, §
25, stk. 1 eller §§ 26-27, § 28, stk. 1-2
eller §§ 29-35,
4) overtræder bestemmelserne om overførsel
af personoplysninger til et tredjeland mv.
§§ 60-63, § 64, stk. 2 eller § 65.
5) overtræder bestemmelserne om
meddelelse af oplysninger og adgang, jf. §
71
6) undlader at efterkomme Datatilsynets
betingelser eller påbud, jf. § 12, stk. 2, §
18, stk. 3, § 19, stk. 3 eller § 70, stk. 1-4
7) på anden vis undlader at efterkomme
afgørelser fra Datatilsynet, jf. loven, eller
tilsidesætter betingelser for en tilladelse
efter loven.
Stk. 2. Den, der overtræder § 57, straffes med
bøde, medmindre højere straf er forskyldt
efter den øvrige lovgivning.
Stk. 3. I regler, der udstedes i medfør af loven,
kan der fastsættes straf af bøde.
Stk. 4. Sager, som bliver behandlet efter
denne bestemmelse, eller regler udstedt med
hjemmel i stk. 3, behandles som politisager,
jf. dog § 79. Retsmidlerne i kapitel 72 om
beslaglæggelse og kapitel 73 om ransagning
finder anvendelse som i statsadvokatsager.
Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v.
(juridiske personer) strafansvar efter reglerne
i straffelovens 5. kapitel.
Stk. 6. Forældelsesfristen for overtrædelse af
denne lov eller regler udstedt i medfør af
loven, er 5 år.
Administrative bødeforlæg
§ 79. Skønnes en overtrædelse af denne lov,
jf. § 78, eller regler, der er udstedt i medfør af
loven, ikke at ville medføre højere straf end
bøde, kan Datatilsynet i et bødeforelæg
tilkendegive, at sagen kan afgøres uden
retssag, hvis den, der har begået
overtrædelsen, erklærer sig skyldig i

overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en
nærmere angivet frist, der efter begæring kan
forlænges, at betale en i bødeforelægget
angivet bøde.
Stk. 2. Retsplejelovens regler om krav til
indholdet af et anklageskrift i politisager og
om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale
sig, finder tilsvarende anvendelse på
bødeforelæg.
Stk. 3. Vedtages bøden, bortfalder videre
forfølgning.
Frakendelse af retten til at udøve
erhvervsvirksomhed
§ 80. Den, der driver eller er beskæftiget med
virksomhed som nævnt i § 19 eller privat
databehandler, som opbevarer
personoplysninger, kan ved dom for strafbart
forhold frakendes retten hertil, såfremt det
udviste forhold begrunder en nærliggende fare
for misbrug. I øvrigt finder straffelovens § 79,
stk. 3 og 4, anvendelse.

Kapitel 9
Ikrafttrædelse
§ 81. Loven træder i kraft den 1. januar 2021,
og samtidig ophæves lagtingslov nr. 73 af 8.
maj 2001 om behandling af
personoplysninger, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. § 67 træder i kraft 1. juli 2020 og
samtidig ophæves § 36, stk. 3 i lagtingslov nr.
73 af 8. maj 2001 om behandling af
personoplysninger.
Stk. 3. Tilladelser, som Datatilsynet har
meddelt, jf. lagtingslov nr. 73 af 8. maj 2001
om behandling af personoplysninger, er
uanset stk. 1 gældende til 1. januar 2022.
Stk. 4. Databehandleraftaler, jf. § 31, stk. 2, i
lagtingslov nr. 73 af 8. maj 2001 om
behandling af personoplysninger, indgået
inden denne lov træder i kraft, skal senest 1.
januar 2022 være i overensstemmelse med
denne lov.
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Dette er en uautoriseret oversættelse til dansk. Den
originale version, som er offentliggjort i færøsk
lovtidende, er den eneste juridisk bindende version.

