
  

1. Datatilsynet kan efter databeskyttelseslovens1 § 10, stk. 4, 1. pkt., fastsætte 
generelle vilkår for videregivelser omfattet af databeskyttelseslovens § 10, 
stk. 1 og stk. 2, herunder for videregivelse, der ikke kræver Datatilsynets tilla-
delse efter  lovens § 10 stk. 3.

Datatilsynet har i overensstemmelse hermed udarbejdet vedlagte udkast til vil-
kår for videregivelse af personoplysninger, som behandles med henblik på at 
udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig 
samfundsmæssig betydning.

Datatilsynet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkast 
til vilkår senest mandag den 11. marts 2019.

Bemærkningerne bedes sendt til dt@datatilsynet.dk med kopi til 
vih@datatilsynet.dk 

2. Datatilsynet kan generelt om baggrunden for vilkårene oplyse, at 
personoplysninger som nævnt i databeskyttelsesforordningens2 artikel 9, stk. 
1 (følsomme oplysninger), og artikel 10 (oplysninger om strafbare forhold) 
ifølge databeskyttelseslovens § 10, stk. 1, må behandles, hvis dette alene sker 
med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af 
væsentlig samfundsmæssig betydning, og hvis behandlingen er nødvendig af 
hensyn til udførelsen af undersøgelserne. 

Endvidere fremgår det af databeskyttelseslovens § 10, stk. 2, at 
personoplysninger, der behandles efter denne bestemmelse, ikke senere må 

1 Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
2 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 
2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger 
og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel 
forordning om databeskyttelse)
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behandles i andet end videnskabeligt eller statistisk øjemed. Det samme gæl-
der behandling af andre personoplysninger, der alene foretages i statistisk el-
ler videnskabeligt øjemed efter databeskyttelsesforordningens artikel 6 (al-
mindelige oplysninger).

Omvendt er enhver senere behandling udelukkende i videnskabeligt eller sta-
tistisk øjemed som udgangspunkt lovlig. Dog kræves Datatilsynets forudgå-
ende tilladelse i tre specifikke tilfælde, jf. databeskyttelseslovens § 10, stk. 3. 

Databeskyttelseslovens § 10 er ifølge lovens forarbejder3 fastsat inden for 
rammerne af databeskyttelsesforordningens artikel 89, stk. 1, og artikel 9, stk. 
2, litra j. En udnyttelse af dette nationale råderum forudsætter, at behandlin-
gen underlægges særlige beskyttelsesforanstaltninger. Lovens forarbejder 
fremhæver i den forbindelse bl.a. Datatilsynets adgang til at fastsætte gene-
relle vilkår efter databeskyttelseslovens § 10, stk. 4. 1. pkt.

Det bemærkes, at vilkårene er supplerende i forhold til reglerne i databeskyt-
telsesforordningen og databeskyttelsesloven, og at vilkårene på visse punkter 
er udtryk for en præcisering af bestemmelserne i de to regelsæt. Reglerne i 
databeskyttelsesloven og databeskyttelsesloven gælder således ved siden af 
vilkårene og gælder i det hele for så vidt angår forhold, der ikke er reguleret i 
vilkårene.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Viktor Herskind på telefon-
nummer 33 19 32 42.

Der vedlægges en oversigt over hørte myndigheder og organisationer mv.

Med venlig hilsen

Mia Staal Klintrup

3 Forslag til lov nr. 502 af 23. maj 2018, lovforslag nr. 68, FT 2017/18, pkt. 2.3.6 i de almin-
delige bemærkninger
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