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Spørgsmål nr. 1006 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren forholde sig til en sag, hvor politiet sendes ud til 

et tilfælde, hvor en hund har bidt en anden hund. Tidligere kunne 

politiet på forespørgsel til det forsikringsselskab, som ejeren op-

lyser, få bekræftet, at der er tegnet en forsikring. Er det korrekt 

forstået, at GDPR-reglerne forhindrer denne fremgangsmetode 

i dag og derfor ligeledes kræver edition?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmål nr. 1005-1007 

(Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg indhentet en udtalelse fra Datatilsy-

net, som har oplyst følgende:

”Reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelses-

loven er efter Datatilsynets opfattelse ikke i sig selv til hinder 

for, at dataansvarlige i de tilfælde, der her spørges til, og andre 

tilsvarende tilfælde, videregiver personoplysninger, når det sker 

på baggrund af en konkret og afgrænset henvendelse fra politiet.

Reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslo-

ven regulerer, hvornår dataansvarlige kan og må behandle – bl.a. 

videregive – personoplysninger. Reglerne regulerer derimod 

ikke, hvornår dataansvarlige skal behandle personoplysninger, 

herunder hvornår dataansvarlige er forpligtede til at videregive 

personoplysninger. En sådan forpligtelse kan følge af anden lov-

givning.

De regler i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslo-

ven, der regulerer videregivelsen af personoplysninger i de til-

fælde, der her spørges til, er i det væsentligste en videreførelse 

af de regler, som gjaldt efter persondataloven, der den 25. maj 

2018 blev afløst af databeskyttelsesforordningen og databeskyt-

telsesloven.

Reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslo-

ven indebærer derfor ikke, at der i videre omfang end efter reg-

lerne i den tidligere gældende persondatalov skal foreligge en 

editionskendelse, førend dataansvarlige kan videregive perso-

noplysninger til f.eks. politiet.

De nye regler, herunder muligheden for at pålægge væsentligt 

større bøder end tidligere for overtrædelse af databeskyttelses-

reglerne,  har bevirket, at der er skabt en større bevidsthed om-

kring betydningen af beskyttelse af personoplysninger, hvilket 

samtidig synes at have skabt en udpræget bekymring hos 

dataansvarlige og databehandlere for konsekvenserne af en 

eventuel manglende overholdelse af reglerne og i nogle tilfælde 
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en overdreven forsigtighed i forhold til anvendelsen af databe-

skyttelsesreglerne.”

Det er min forhåbning, at såvel myndigheder som virksomheder og privat-

personer generelt er villige til at bistå politiet, herunder også ved at videre-

give personoplysninger, når det kan have betydning for politiets mange vig-

tige opgaver. 

Som det fremgår af min besvarelse af 6. februar 2020 på spørgsmål nr. 715 

(Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, mener jeg, at der skal foretages en 

national evaluering af databeskyttelsesreglerne. I den forbindelse vil det i 

samarbejde med Rigspolitiet blive undersøgt, om der er behov for øget vej-

ledning om mulighederne for at give oplysninger til politiet i de tilfælde, 

hvor det sker på baggrund af en konkret og afgrænset henvendelse fra poli-

tiet.
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