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Spørgsmål nr. 957 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”I hvilket omfang opbevarer danske myndigheder i dag fotos af 

personer i Danmark, der har fået udstedt pas eller kørekort hos 

danske myndigheder, og i hvilket omfang indgår det i regerin-

gens overvejelser at anvende sådanne fotos i forbindelse med 

indførelse af ansigtsgenkendelsesteknologi hos dansk politi, jf. 

artiklen "Ansigtsgenkendelse har i 20 år hjulpet politiet i Florida 

i forbryderjagten", Politiken, 7. februar 2020?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet er ansvarlig for Det Centrale Pasregister og Kørekortre-

gisteret og kan oplyse, at de fotos, der vedlægges en ansøgning om 

pas og kørekort, hverken opbevares i Det Centrale Pasregister eller i 

Kørekortregisteret. 

Rigspolitiet kan oplyse, at fotos opbevares hos pasproducenten og kø-

rekortproducenten i en kort periode med henblik på eventuel ompro-

duktion af passet eller kørekortet i tilfælde af fejl ved udstedelsen eller 

lignende. Fotoet slettes herefter fra systemerne. 

Rigspolitiet kan ikke udtale sig om eventuel opbevaring af pas- og 

kørekortfotos hos kommunerne og Udenrigsministeriet samt hos Ud-

lændingestyrelsen for så vidt angår opbevaring af pasfotos.

Rigspolitiet kan herudover generelt oplyse, at ansigtsbilleder, der er 

indsamlet til brug for f.eks. pasudstedelse, ikke umiddelbart vil kunne 

anvendes af politiet til at understøtte anvendelsen af ansigtsgenken-

delsesteknologi. En sådan genanvendelse af ansigtsbilleder til et nyt 

formål, der i væsentlig grad er forskelligt fra det oprindelige formål, 

finder Rigspolitiet således umiddelbart vil forudsætte nærmere regule-

ring i overensstemmelsen med det databeskyttelsesretlige finalité-

princip, jf. § 4, stk. 2, jf. § 5, stk. 1, i lov nr. 410 af 27. april 2017 om 

retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.”
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