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Nyt krav om en databeskyttelsesrådgiver (DPO)
1. Indledning
Databeskyttelsesforordningen får direkte virkning i Danmark fra den
25. maj 2018. Med forordningen stilles som noget nyt krav om, at alle
offentlige myndigheder skal udpege en databeskyttelsesrådgiver (såkaldt ”DPO”), jf. artikel 37.
I de fleste tilfælde skal private ikke have en DPO.
Formålet med ordningen er at understøtte den dataansvarliges og databehandlerens sikring af overholdelsen af forordningen.
Du kan læse mere om DPO-rollen i databeskyttelsesforordningens
artikel 37-39 samt i betænkning nr. 1565/2017 om databeskyttelsesforordningen s. 561-588.
Neden for har vi sat fokus på nogle væsentlige punkter i forhold til
DPO-ordningen.
2. Hvilke uddannelsesinstitutioner er omfattet af kravet?
De uddannelsesinstitutioner, der i dansk ret henregnes til den offentlige forvaltning, jf. forvaltningslovens § 1, stk. 1-2, vil være omfattet af
kravet om at udpege en DPO. For selvejende institutioner oprettet på
privatretligt grundlag vil der således være nogle uddannelsesinstitutioner, som er omfattet af kravet, mens andre ikke er omfattet, jf. betænkning nr. 1565/2017, s. 570.
For en nærmere afgrænsning af uddannelsesinstitutioner hhv. inden
for og uden for den offentlige forvaltning henvises til ”Forvaltningsloven med kommentarer” af Niels Fenger (2013) s.70-74.

3. Hvad er en Databeskyttelsesrådgiver(DPO)?
Efter databeskyttelsesforordningens artikel 37, stk. 5, skal databeskyttelsesrådgiveren udpeges på baggrund af sine faglige kvalifikationer,
navnlig ekspertise inden for databeskyttelsesret- og praksis samt evne
til at udføre de opgaver, der er beskrevet i artikel 39 (se pkt. 4 herom).
Afgrænsningen af de faglige kvalifikationer antages at sigte mod en
person med juridiske kompetencer inden for databeskyttelsesret, som
har en vis erfaring med håndtering af sådanne spørgsmål. Niveauet vil
afhænge af mængden, følsomheden og kompleksiteten af de oplysninger, der behandles, jf. betænkning nr. 1565/2017 s. 575. Det anses
som en forudsætning, at personen er i stand til at vurdere om behandlingsaktiviteterne overholder forordningens regler og andre relevante
databeskyttelsesretlige regler.
4. Hvad er DPO’ens opgave?
Databeskyttelsesrådgiverens opgaver er beskrevet i forordningens
artikel 39, hvorefter rådgiveren som minimum har følgende opgaver:
 Underretning og rådgivning af den dataansvarlige eller databehandleren og de ansatte, der behandler personoplysninger, om
deres pligter efter databeskyttelsesforordningen, anden EU-ret
eller national ret om databeskyttelse.
 Overvågning af overholdelsen af reglerne i forordningen, anden EU-ret eller national ret om databeskyttelse og politikker
om beskyttelse af personoplysninger, herunder fordeling af ansvar, oplysningskampagner og uddannelse af personale.
 Rådgivning med hensyn til konsekvensanalyse om databeskyttelse og overvågning af opfyldelsen.
 Samarbejde med Datatilsynet, herunder som kontaktpunkt ved
spørgsmål om behandling af personoplysninger, høringer mv.
En nærmere gennemgang af de enkelte opgaver er beskrevet i betænkning nr. 1565/2017 s. 585-588.
5. Skal en DPO være intern eller ekstern?
Databeskyttelsesrådgiveren kan være en medarbejder, eller hvervet
kan udføres på grundlag af en tjenesteydelseskontrakt, jf. artikel 37,
stk. 6.
Stillingen som DPO kan derfor besættes ved at udpege en medarbejder, der allerede er ansat, eller ved at nybesætte en stilling, men opgaven kan også udføres ved ekstern bistand fx med et advokatfirma eller
et revisionsfirma, jf. betænkning nr. 1565/2017, s. 576.
DPO’en kan godt have andre opgaver, hvis det ikke indebærer en interessekonflikt, jf. artikel 38, stk. 6. DPO’en kan derfor ikke samtidig
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lingsaktiviteter (fx sikkerhedskravenes overholdelse). En databeskyttelsesrådgiver kan således normalt ikke være den øverste ITansvarlige eller øverste HR-ansvarlige i en organisation, jf. betænkning nr. 1565/2017 s. 584.
DPO’en er underlagt tavshedspligt eller fortrolighed om udførelsen af
sine opgaver i overensstemmelse med EU-retten og national ret, jf.
artikel 38, stk. 5.
6. Skal alle have en DPO, eller kan man dele?
Alle offentlige myndigheder skal have en DPO, men man kan godt
vælge at gå flere sammen og udpege en fælles DPO i overensstemmelse med enhedernes organisatoriske struktur og størrelse, jf. artikel
37, stk. 3.
Det kræver dog, at den fælles DPO i praksis kan efterleve databeskyttelsesforordningens krav til den pågældendes stilling, opgaver, uafhængighed mv., når opgaven løses for flere på én gang, jf. betænkning
nr. 1565/2017, s. 571. Det kræver derfor alt andet lige særlige overvejelser, når en DPO udøver sin funktion for flere dataansvarlige eller
databehandlere.
Som eksempel på muligheden for en fælles DPO nævnes i betænkning
nr. 1565/2017, s. 572, selvejende institutioner, som gennemfører undervisningsaktiviteter inden for ensartede rammer, der følger af lovgivningen om de enkelte institutionstyper, fx uddannelsesinstitutioner
undergivet samme lovgivning – også selv om den enkelte institution i
sit virke som selvejende institution skal være uafhængig og have sin
egen bestyrelse. Det betyder, at fx en gruppe af institutioner for almengymnasiale uddannelser – eller andre uddannelsesinstitutioner
omfattet af samme lovgivning – kan vælge at have en fælles DPO.
7. Hvem skal sikre adgang til ressourcer og oplysninger mv.?
Den dataansvarlige og databehandleren skal sikre, at DPO’en inddrages tilstrækkeligt og rettidigt i alle spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger, jf. artikel 38, stk. 1.
Kravet om inddragelse skal forstås bredt, sådan at DPO’en skal inddrages i alle de overvejelser og vurderinger, som det forudsættes, at
den dataansvarlige eller databehandleren har gjort sig og foretaget
med henblik på at overholde forordningens regler og andre relevante
EU-regler og nationale regler om databeskyttelse, jf. betænkning nr.
1565/2017, s. 576-577. Det kan fx være overvejelser og vurderinger
af, om behandlingen af det udtrykkeligt angivne formål er saglig, proportional eller kræver samtykke fra den registrerede.
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DPO’en skal også inddrages i den fortløbende kontrol med og sikring
af reglernes overholdelse, herunder i forbindelse med udarbejdelse af
databeskyttelsespolitikker og lignende retningslinjer til sikring af reglernes overholdelse, se betænkning nr. 1565/2017, s. 579.
Den dataansvarlige og databehandleren skal samtidig sørge for, at
DPO’en har de nødvendige ressourcer til udførelse af sine opgaver og
opretholdelse af sin ekspertise, og i øvrigt har adgang til personoplysninger og behandlingsaktiviteter, jf. artikel 38, stk. 2, og betænkning
nr. 1565/2017, s. 579.
Endelig skal de sikre, at DPO’en ikke modtager instrukser om udførelsen af sin opgave. DPO’en rapporterer direkte til det øverste ledelsesniveau og må ikke straffes eller afskediges for udførelsen af opgaven, jf. artikel 38, stk. 3, og betænkning nr. 1565/2017 s. 580.
8. Udpegning af en DPO i andre tilfælde
Efter forordningens artikel 37, stk. 4, er det muligt at have en DPO
også i andre tilfælde, ligesom der i henhold til EU-retten eller national
ret kan stilles krav om udpegning af en DPO i flere tilfælde.
Uddannelsesinstitutioner, der ikke er forpligtede til at have en DPO,
kan derfor vælge frivilligt udpege en DPO. I sådanne tilfælde gælder
samme krav til vedkommendes stilling, kvalifikationer og opgaver
mv, jf. betænkning nr. 1565/2017 s. 573.
9. Hvordan ved Datatilsynet og borgerne, hvem der er DPO?
Den dataansvarlige eller databehandleren skal offentliggøre kontaktoplysninger for DPO’en og meddele oplysningerne til Datatilsynet, jf.
artikel 37, stk. 7. Tilsvarende gælder der en oplysningspligt om databeskyttelsesrådgiverens kontaktoplysninger over for registrerede borgere ved indsamling af personoplysninger, jf. artikel 13 og 14.
Formålet med kravet om offentliggørelse er, at såvel de registrerede
som tilsynet let skal kunne komme i kontakt med databeskyttelsesrådgiveren, jf. betænkning nr. 1565/2017, s. 568.
De registrerede kan kontakte DPO’en om alle spørgsmål om behandling af deres oplysninger og om udøvelse af deres rettigheder efter
databeskyttelsesforordningen, jf. forordningens artikel 38, stk. 4, og
betænkning nr. 1565/2017, s. 582.
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