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april 2013.

Spørgsmål:
Kan ministeren garantere, at de tele- og internetdata, der opbevares hos 
udbyderne af tele- og internettjenester, rent faktisk slettes efter reglerne i 
udbudsbekendtgørelsen og efter eventuelle andre bestemmelser som mi-
nisteren er ansvarlig for? Er det i den forbindelse ministerens opfattelse, 
at den ansvarlige tilsynsmyndighed på området har de nødvendige res-
sourcer til at føre tilsyn på et niveau, der gør at alle sådanne oplysninger 
rent faktisk slettes i henhold til reglerne?

Svar:
Det er Erhvervsstyrelsen, der administrerer reglerne i udbudsbekendtgø-
relsen om, at udbyderne af tele- og internettjenester skal slette tele- og 
internetdata efter en periode. Styrelsen har oplyst over for mig, at teleud-
byderne er ansvarlige for, at tele- og internetdata slettes eller anonymise-
res, når udbyderne ikke længere må eller skal opbevare disse. Der er som 
bekendt tale om store mængder data, som udbyderne skal opbevare i 
medfør af blandt andet logningsreglerne, og det er ikke i teleudbydernes 
interesse at opbevare dem længere end nødvendigt. Der er derfor et posi-
tivt incitament for teleudbyderne til at overholde reglerne om sletning af 
data. 

Erhvervsstyrelsen har kun modtaget få konkrete henvendelser om slet-
ning af data. Indenfor det seneste år har styrelsen behandlet en henven-
delse om, at en teleudbyder af tekniske årsager først slettede logningsdata 
1-2 måneder efter opbevaringsperiodens udløb, hvilket styrelsen ikke 
fandt i strid med reglerne. Endvidere undersøger Erhvervsstyrelsen for 
tiden en televirksomhed, der har gemt specificerede regninger i 10 år.

Erhvervsstyrelsen retter henvendelse til teleudbyderne i de konkrete til-
fælde, hvor de bliver opmærksomme på, at en teleudbyder måske ikke 
sletter data rettidigt. Det er min opfattelse, at Erhvervsstyrelsen har de 
nødvendige ressourcer til at føre tilsyn på området.
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