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Besvarelse af spørgsmål nr. S 1518 fra medlem af Folketinget Eva Kjer 

Hansen (V): 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. S 1518, som medlem af Folke-

tinget Eva Kjer Hansen (V) har stillet til justitsministeren den 12. maj 2021. 

 

 

 

Nick Hækkerup    

/  

Mie Vinkel Sørensen 

  

Folketinget  

Christiansborg 

1240 København K 

DK Danmark  

  

   

   

 

 

Dato: 21. maj 2021 
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Spørgsmål nr. S 1518 fra medlem af Folketinget Eva Kjer Hansen (V):  

 

”Mener ministeren, at fremvisning af personfølsomme oplys-

ninger på coronapas til dem, der skal tjekke passet er foreneligt 

med respekten for generelle principper om nødvendighed og 

proportionalitet ved brug af persondata?” 

 

Svar: 

 

Behandling af personoplysninger er i almindelighed reguleret af databeskyt-

telsesforordningen og -loven. Disse regler gælder som udgangspunkt for al 

behandling af personoplysninger, der helt eller delvis foretages ved hjælp af 

automatisk databehandling, og for anden ikkeautomatisk behandling af per-

sonoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register. 

 

I forhold til det digitale coronapas indebærer det bl.a., at den synsmæssige 

kontrol af passet på f.eks. en telefon ikke er omfattet af reglerne, så længe 

der ikke sker automatisk databehandling, og oplysningerne ikke er eller vil 

blive indeholdt i et register. Behandlingen i selve passet er derimod omfattet 

af reglerne. 

 

Når personoplysninger behandles i et digitalt coronapas, vil databeskyttel-

sesreglerne således skulle iagttages. Det betyder, at den eller de ansvarlige 

myndigheder for passet skal gøre sig en række databeskyttelsesretlige over-

vejelser, f.eks. i forhold til spørgsmålet om, hvilke personoplysninger der 

skal fremgå af passet. I den forbindelse vil det bl.a. skulle sikres, at det kun 

er nødvendige personoplysninger, der behandles. 

 

Jeg kan i øvrigt oplyse, at det digitale coronapas henhører under Sundheds-

ministeriets ressortområde. Konkrete spørgsmål vedrørende coronapasset 

bør derfor rettes til sundhedsministeren.  
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