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Indholdsfortegnelse



Persondatalovgivningen, pr. 25. maj 2018, sætter 
nye og skærpede krav til, hvordan personoplysnin-
ger skal behandles. Det gælder fx personale- og 
kundeoplysninger. En behandling skal forstås som 
alt det, der sker med personoplysningen, fx registre-
ring af oplysningen, opbevaringen af oplysningen, 
brugen af oplysningen, videregivelse af oplysnin-
gen, sletningen af oplysningen, men også når der 
printes og mailes, hvis printet eller mailen indeholder 
personoplysninger. 

Når en virksomhed behandler oplysninger om sine kunder, bliver den ansvarlig for personoplys-
ningerne og skal overholde lovgivningens regler. Hvis ikke lovgivningens regler overholdes, er der 
risiko for bøder på helt op til 20 millioner kroner eller fire procent af virksomhedens globale årlige 
omsætning.

AutoBranchen Danmark har udarbejdet denne guide til autolakerere, når de behandler personoplys-
ninger. Vi har forsøgt at lave en model, som rammer en gennemsnitlig autolakerer. Du skal dog være 
opmærksom på, at der kan være forhold specifikt relateret til din virksomhed som gør, at oplysninger 
i denne vejledning ikke er fyldestgørende.

Der henvises i øvrigt til AutoBranchen Danmarks persondataunivers på AutoBranchen Danmarks 
hjemmeside, som findes under fanebladet JURA. Her er en række dokumenter og eksempler, som 
kan give en god forståelse og uddyber flere af lovgivningens begreber. 

Forord 
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Forord



Hvad er ”persondata”
Persondata dækker over alle oplysninger eller informationer, der kan henføres til en bestemt 
person. 

Følgende er eksempler:

Definitioner

Helbredsoplysninger

Fødselsdato

Initialer/loginnavn

Adresse

Uddannelse (Karakterer)

Telefonnummer

Religion

CPR nr.

Køn

Straffeattest

GPS oplysninger

Nummerplade

Elektroniske spor

Familiemæssige oplysninger

Kreditkortnummer

Video-overvågning

Interesser
Stilling

Navn

Pasnr.

Race

E-mail

Størrelse på sko og tøjSeksuel overbevisning

Politisk overbevisning

Hvad betyder behandling af ”persondata” 
En behandling er fx: 
• Indsamling og registrering af data om kunden
• Opbevaring af data om kunden, videregivelse og brugen af kundedata 
• Sletning eller blokering af data 

Når man taler om behandling af persondata, dækker det over alle former for behandlinger af 
kundernes data. 

Løn
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Hvad betyder ”dataansvarlig” 
Når en virksomhed behandler data om kunderne bliver den ”dataansvarlig”. Det er stort set al-
tid den dataansvarlige, som er ansvarlig for behandlingen af personoplysningerne, og dermed 
også ansvarlig for at reglerne i persondataloven efterleves. Det betyder ikke, at virksomheden 
ejer data om kunderne. Derimod forventes det, at virksomheden som dataansvarlig lever op til 
lovens krav om god databehandlerskik – kort fortalt betyder det, at virksomheden skal passe 
godt på dataene og ikke forsøge at omgå reglerne. 

Hvad betyder ”persondatapolitik” 
En persondatapolitik er virksomhedens politik om, hvordan de bruger kundernes data.

Hvad betyder ”den registrerede” 
Den person, personoplysningerne drejer sig om, omtales som ”den registrerede”. 

Hvad betyder ”databehandler” 
En virksomhed kan også være ”databehandler”. Det bliver man, hvis man behandler personoplysnin-
ger på vegne af en anden virksomhed, der er dataansvarlig.

En databehandler må kun behandle kundeoplysninger på vegne af den dataansvarlige, og skal 
følge de instrukser, som den dataansvarlige giver. Databehandleren må altså ikke selv bestem-
me, hvordan data behandles, med hvilke hjælpemidler eller til hvilket formål. 

IT-driftsoperatører, der håndterer eksempelvis e-mails, økonomi, HR, dokumenter, CRM eller 
betalingsmodeller, er klassiske eksempler på databehandlere. Benytter man som autolakerer 
(dataansvarlig) en ekstern IT-driftsoperatør, skal man derfor også have databehandleraftaler på 
plads, ellers overholder man ikke loven.
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Mange tror, at virksomheder altid skal have et samtykke fra 
kunden til at behandle kundens data, men det er ikke altid 
nødvendigt. 

I det følgende omtales behandling af de kundeoplysninger, 
som en autolakerer typisk har om sin kunde – det kan være: 
navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CPR-nummer og kon-
tonummer. 

For at få ret til at behandle de kundedata virksomheden er i 
besiddelse af, skal de falde ind under en af følgende kategorier:

1) Kunden giver samtykke

Kunden har givet sit udtrykkelige samtykke til, at personoplysningerne må behandles, og 
samtykket er indhentet på lovlig vis.

Samtykket skal kunne dokumenteres og være adskilt fra andre vilkår i aftalen og fremhævet. Det 
er også vigtigt, at teksten er skrevet i et forståeligt sprog. Det skal fremgå af teksten, at samtykket 
altid skal kunne trækkes tilbage af kunden på et hvilket som helst tidspunkt. 

Et eksempel på hvornår der skal indhentes et samtykke er, hvis kunden skal modtage markedsfø-
ringsmateriale. For at være på den sikre side kan du bruge AutoBranchen Danmarks samtykketekst. 

Hvornår må en virksomhed behandle persondata?

6

Behandling af persondata



2) Nødvendigt for at kunne indgå eller opfylde en aftale

Det er nødvendigt at behandle personoplysningerne for at kunne indgå eller opfylde en aftale 
- fx en kontrakt eller aftale. 

Der skal indhentes og gemmes oplysninger om kunder i forbindelse med udførelse af arbejde. Virk-
somheden skal også have mulighed for at kontakte kunderne og informere om, at arbejdet er afslut-
tet. For at indhente og gemme disse oplysninger kræves selvfølgelig ikke et samtykke. Behandlin-
gen er dermed nødvendig af hensyn til opfyldelse/indgåelse af aftalen. 

3) Nødvendigt for at overholde lovmæssige krav

Det er nødvendigt for virksomheden at behandle personoplysninger for at overholde lov-
mæssige krav om fx købelovens regler om reklamationsret. 

For at leve op til købelovens regler om reklamationsret kræves, at en autolakerer eller et værksted 
har oplysninger om en kunde (fx navn, telefonnummer, og e-mail), og derfor kræver behandling af 
disse oplysninger intet samtykke. 

4) Interesseafvejning

Virksomheden mener, det er nødvendigt at behandle oplysningerne, og at det ikke overstiger 
kundens interesser.

Denne bestemmelse kan ses som en ”opsamlingsbestemmelse”, hvor der skal foretages en konkret 
vurdering af, hvorvidt hensynet til kundens interesser overstiger hensynet til de interesser, virksom-
heden har ved at behandle oplysningen. 

Her har vi fx med et kundekartotek at gøre. Virksomheden kan mene, det er nødvendigt at registrere 
sine kunder i et kartotek. Denne registrering sker, da virksomheden ønsker at se, hvad efterspørgslen 
fra kunderne er. Denne registrering vil ikke påvirke kunden, og derfor er behandlingen lovlig.
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En autolakerer kommer i kontakt med mange personoplysninger i løbet af en dag. En personoplys-
ning er fx navne, adresser og telefonnumre på privatkunder, men også personoplysninger, der kan 
identificere ansatte hos erhvervskunder, er omfattet af lovgivningen. Et registreringsnummer og stel-
nummer kan også være en personoplysning. 

Hvad skal autolakereren være opmærksom på? 

Når der behandles personoplysninger, skal 
virksomheden tænke over følgende tre ting: 

• Er der et behandlingsgrundlag, altså må  
personoplysningen behandles?

• Hvordan skal personoplysningen behandles?  
(God databehandlerskik)

• Er der tilstrækkelig sikkerhed i forbindelse med  
behandlingen af personoplysningen? 

Vi har lavet tre eksempler, som viser situationer, hvor en 
autolakerer behandler personoplysninger, og under hvert 
eksempel er der forklaret, hvad autolakereren blandt andet 
skal være opmærksom på for at overholde lovgivningen.  

CPR-nr.

Køn

Straffeattest

Nummerplade
Navn

E-mail

Løn

Størrelse på sko og tøj

Religion

Eksempler på 
personoplysninger
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Eksempel A

Autolakereren er underleverandør til en erhvervskunde, som primært vil være et værksted. 
Erhvervskunden er enten et ApS eller A/S, det som man vil kalde en juridisk person. 

Hvad skal autolakereren passe på? 
For det første skal autolakereren passe på de personoplysninger, ordren angiver om værkstedets 
kunde. Denne kunde vil i de fleste tilfælde være en privatperson og de oplysninger, der vil komme fra 
værkstedet, vil typisk være kontaktoplysninger til kunden (navn, telefonnummer m.v.). Der vil også 
være oplysninger om kundens bil, såsom registreringsnummer og stelnummer. Disse oplysninger er 
også personoplysninger. 

For det andet skal autolakereren være opmærksom på de informationer, som denne får fra værk-
stedet, hvis værkstedets kunde er en erhvervskunde. Selvom erhvervskunden er en juridisk person, 
kan der være personoplysninger om en ansat hos erhvervskunden, fx dennes direkte e-mail eller 
direkte telefonnummer, og disse oplysninger er også personoplysninger og reglerne om databeskyt-
telse skal overholdes.  
  

Værksted sender ordre 
til autolakereren

Autolakereren udfører 
opgaven

Autolakereren sender 
faktura til værkstedet

Værkstedet sender faktura til 
kunde/forsikringsselskab
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Værksted sender ordre 
til autolakereren

Autolakereren udfører 
opgaven

Autolakereren sender 
faktura til værkstedet

Værkstedet sender faktura til 
kunde/forsikringsselskab

Eksempel B
 
Autolakereren er underleverandør til en virksomhed, som er personligt ejet. 
(enkeltmandsvirksomheder, interessentselskaber m.v.) 

Hvad skal autolakereren passe på? 
For det første skal autolakereren passe på de personoplysninger, der er om værkstedets kunde, jf. 
eksemplet på side 9.

For det andet skal autolakereren være opmærksom på de informationer, som denne får fra værkste-
det. Da værkstedet er personligt ejet, vil oplysninger om selskabet (værkstedets navn, adresse, e-
mail m.v.) være personoplysninger, og autolakereren skal dermed behandle dem på samme måde, 
som hvis der var tale om en privatkunde.  
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Eksempel C

Autolakereren får en direkte ordre fra en privatkunde, som autolakereren opfylder og sender 
faktura til privatkunden. 

Hvad skal autolakereren passe på? 
Autolakereren skal passe på de personoplysninger, der er om privatkunden, og de oplysninger der 
skal passes på er kundens kontaktinformationer (navn, adresse, tlf.nr., e-mail m.v.). Der vil også 
være oplysninger om kundens bil, såsom registreringsnummer og stelnummer. Disse oplysninger er 
også personoplysninger. 

Ved ordremodtagelse er der tre indgange: 
Telefonopkald: 
Ved telefonopkaldet registreres der oplysninger om kunden, såsom kundens navn, telefonnummer, 
adresse og nummerplade. Alle disse oplysninger er personoplysninger, og derfor gælder de samme 
regler for deres behandling, som er angivet ovenfor.

Hvis du registrerer personoplysningerne i et IT-system, skal du have en databehandleraftale med 
dem, der har systemet (fx Helios). Se side 15.

Privatkunden giver en ordre 
til autolakereren

Autolakereren udfører 
opgaven

Autolakereren sender 
faktura til privatkunden
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E-mail: 
En kunde kan også kontakte dig via e-mail, og der registreres samme oplysninger som ved et tele-
fonopkald. Ved e-mail har du også kundens e-mailadresse, som også er en personoplysning. 

En e-mail må ikke ligge i arkivet for altid, da der er personoplysninger i e-mailen. Der skal være et 
grundlag for at gemme e-mailen. Efter noget tid, som varierer under hensyntagen til hvad du skal 
anvende informationerne i e-mailen til, skal e-mailen slettes, hvis der ikke længere er et formål med 
at gemme den. 

HUSK: Du må ikke sende markedsføringsmateriale ud, hvor du reklamerer for produkter eller ydel-
ser uden at have fået kundens skriftlige samtykke til dette. Kontakt AutoBranchen Danmark for dette 
og se mere om emnet på AutoBranchen Danmarks persondataunivers. 
 
Fysisk fremmøde: 
En kunde kan også komme ind i din butik og afgive en ordre. Her registreres de samme personop-
lysninger som nævnt ovenfor. For at opbevare personoplysninger skal der være en grund til det. 

Der sker behandling af personoplysninger i forbindelse med ordreafgivelse til autolakereren. Behand-
lingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en aftale, hvilket er et lovligt behandlingsgrundlag. 

Hvis en kunde gør indsigelse eller reklamerer over det udførte arbejde, er det også lovligt at virksom-
heden behandler og gemmer persondata, indtil sagen er afsluttet. 

Generelt om registrering af personoplysninger
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Der kan ske behandling af personoplysninger i forbindelse med, at en kunde bliver registreret i et 
kunderegister. Virksomheden skal dermed opretholde og vedligeholde kunderegistreret, fx for at 
kunne se, hvad kunden tidligere har fået lavet eller for at få tilpasset sit lager. Dette er også lovligt, 
da denne registrering hører under det behandlingsgrundlag, der hedder ”interesseafvejning”. Inte-
resseafvejning betyder kort sagt, at virksomhedens interesse vægter tungere end kundens, da det 
er nødvendigt for virksomheden at registrere kunden for at føre statistik.

Dernæst skal der tages stilling til, om kravet om god databehandlerskik er overholdt. 

De oplysninger, som autolakereren behandler, skal være relevante og begrænset til, hvad der er 
nødvendigt i forhold til formålet, altså at autolakereren kan udføre sin ordre. 

Personoplysningerne skal være rigtige og ajourførte, og urigtige personoplysninger skal slettes 
eller rettes.  

Personoplysningerne må ikke opbevares i længere tid, end det er nødvendigt og skal slettes, hvis 
der ikke er nogen god grund til at opbevare dem. Her er det en god ide, at det konkret overvejes, 
hvor længe personoplysningerne opbevares, inden de slettes. 

Tag eventuelt udgangspunkt i det følgende: 

• Bogføringsreglerne: Fem år + løbende kalenderår efter 
regnskabets afslutning 

• Retskrav: Tre år efter afslutningen af en opgave 
• Stamdata for kunden bør gemmes fem år fra kundefor-

holdets ophør
• E-mails kan gemmes fra tre til fem år - alt afhængig af 

indholdet, og der kan kigges på ovenstående frister 
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De personoplysninger der behandles, skal der altid passes på.

• Adgangen til personoplysningerne skal være begrænset til de personer, som har et sagligt behov 
for det. Det skal være så få personer som muligt - kun ”need to know”.

• Medarbejdere, der håndterer personoplysninger, skal være instrueret og oplært i, hvad de må.
• Systemerne skal kunne sikre gendannelse og adgang til data i tilfælde af en fysisk eller teknisk 

hændelse.
• Kartoteker og ringbind skal være opbevaret aflåst, når de ikke er i brug.
• Når dokumenter smides ud, skal det som udgangspunkt ske ved makulering. 
• Der skal være adgangskoder til at få adgang til computerne og andet elektronisk udstyr. 
• Adgangskoderne må ikke overlades til andre. 
• Adgangskoderne skal skiftes minimum hver sjette måned.
• Det skal registreres, hvis der konstateres forgæves forsøg på at få adgang til IT-systemerne, og der 

skal ske blokering for yderligere forsøg. 
• Der skal være USB-nøgler med adgangskoder og gerne kryptering.
• USB-nøgler opbevares i aflåst skuffe eller skab – ligeledes andre bærbare datamedier (computere 

og printere).
• Computere, der er koblet til internettet, skal have en opdateret firewall og viruskontrol installeret. 
• Ved opkobling til WiFi, hvor der er fri adgang, skal der være passende sikkerhedsmæssige foran-

staltninger.
• Hvis datamedier sælges eller kasseres, skal der træffes de fornødne foranstaltninger, så person-

oplysninger ikke kan komme til uvedkommendes kendskab (fx hvis en computer bortskaffes, sør-
ges der for at harddisken destrueres så persondata ikke kan genskabes).

• Der skal være fortrolighedsaftaler med eksterne ansatte (fx rengøringspersonale og reparatører) 
som sikrer, at de ikke uretmæssigt giver sig selv adgang til personoplysningerne. 

Generelt om sikkerhed
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Hvis du er dataansvarlig og har vurderet, at der foreligger en databehandlerkonstruktion mellem dig 
og en medpart, skal du sikre dig, at der udarbejdes en databehandleraftale. Databehandleraftalen 
skal indgås mellem dig (den dataansvarlige) og den anden part (databehandleren), og skal leve op til 
kravene til databehandleraftaler i databeskyttelsesforordningen. Det indebærer, at der skal udarbejdes 
en kontrakt eller andet retligt dokument, som er bindende for databehandleren. Det er desuden et 
krav, at databehandleraftalen er skriftlig, herunder elektronisk. Databeskyttelsesforordningen fastsæt-
ter herudover en del specifikke krav til indholdet af den databehandleraftale, som du skal indgå med 
din databehandler. 

Databehandleraftale

Der skal laves databehandleraftaler 
med følgende: 

• IT-leverandører 
• Helios
• Lønbureauer 

Se mere under AutoBranchen Danmarks 
persondataunivers, hvor der er eksempler 
på databehandleraftaler. 
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Reglerne gælder også for behandling af personoplysninger om medarbejdere. Derfor skal du også 
passe rigtig godt på dine medarbejderes personoplysninger. Du skal have samtykke fra dine medar-
bejdere til at kunne få lov til følgende: 

• Samtykke til brug af billeder og filmmateriale.
• Samtykke til brug af portrætbillede på virksomhedens hjemmeside (ikke intranet).
• Samtykke til at indhente straffeattest.
• Samtykke til opbevaring af straffeattest.
• Samtykke til rekruttering til anden stilling.
• Samtykke til at indhente referencer ved rekruttering. 
• Samtykke til at videregive referencer.  

Dine ansatte

Disse samtykketekster findes under AutoBran-
chen Danmarks persondataunivers. Der findes 
desuden en samtykketekst, som du kan bruge, 
hvis du ønsker at bruge et billede af din kunde 
eller en filmoptagelse af din kunde. 
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Du skal være opmærksom på følgende i forbindelse med sletning af dine 
ansattes personoplysninger:

Ansættelseskontrakter: 
Oplysninger om tidligere ansatte behandles, så længe der er et formål og slettes 
senest fem år efter afslutningen af ansættelsesforholdet, medmindre konkrete 
grunde tilsiger en fortsat opbevaring.

Ansøgninger, CV og uopfordret ansøgninger:
Oplysninger om ansøgere slettes, så snart I ikke længere har brug for disse 
oplysninger, fx ved afslutning af et ansættelsesforløb eller hvis der p.t. ikke er 
en ledig stilling til ansøgeren. Ansøgninger kan opbevares i op til seks måneder 
efter stillingsbesættelsen, hvis ansøgeren konkret har givet samtykke hertil.

Billede:
Billeder på virksomhedens hjemmeside af en tidligere ansat skal fjernes straks 
ved ansættelsesforholdets ophør. 
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Når du som privat virksomhed behandler, fx indsamler, registrerer, videregiver eller sletter, personop-
lysninger, skal du være opmærksom på, at de personer, du behandler oplysninger om (de registre-
rede), har en række rettigheder i databeskyttelsesforordningen. 

Formålet med de registreredes rettigheder er blandt andet:

1. At skabe åbenhed om, hvem der behandler oplysninger om de registrerede.
2. At give de registrerede mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, der behandles om dem. 
3. At give de registrerede mulighed for at kræve, at urigtige oplysninger slettes, rettes m.v.

Registreredes rettigheder 
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Du skal have en persondatapolitik, hvor du beskriver, hvordan du behandler de personoplysninger, 
som du har i din virksomhed. Find eksempler på persondatapolitik på AutoBranchen Danmarks hjem-
meside. Persondatapolitikken skal udarbejdes konkret til jeres virksomhed og eksemplerne på vores 
hjemmeside er derfor ikke en fyldestgørende persondatapolitik, men forslag til emner, der bør be-
handles i persondatapolitikken. Persondatapolitikken kan bruges som et udgangspunkt, men kræver 
konkret tilpasning. Hjælp til dette kan hentes fra AutoBranchen Danmarks samarbejdspartner, Lund 
Elmer Sandager. Samarbejdsaftalen kan findes på AutoBranchen Danmarks hjemmeside eller ved at 
henvende sig til jura@abdk.dk.

Persondatapolitik
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En fortegnelse er en oversigt over behandlingsaktiviteter. Den skal omfatte al behandlingsaktivitet af 
både almindelige og særlige personoplysninger. Fortegnelser er en forudsætning for, at I kan over-
holde forpligtelserne i databeskyttelsesforordningen. Det er også nødvendigt at føre en fortegnelse 
over kategorien af behandlingsaktiviteter.

Fortegnelser skal foreligge skriftligt og elektronisk. Det betyder, at du ikke udelukkende må føre for-
tegnelsen i et fysisk dokument eller efter hukommelsen. Find eksempler på vores hjemmeside under 
persondatauniverset.

Fortegnelse 

For at kunne håndtere et brud på persondatasikkerheden, skal den dataansvarlige først være i stand 
til at genkende ét. 

Det er kun de informationssikkerhedshændelser, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, 
ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er omfattet af databe-
skyttelsesforordningens definition af et brud på persondatasikkerheden.

Sikkerhedsnedbrud
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Databehandlerskik

Når virksomheden behandler kundedata, skal det ske i overensstemmelse med god databehandlings-
skik. Hvis dette ikke sker, så overholdes persondatalovgivningen ikke, og det kan betyde, at virksom-
heden er i risiko for at få store bøder. 

Persondatalovgivningen overholdes hvis: 

1) Kundedata må kun behandles til et relevant og sagligt formål 

God databehandlingsskik - hvordan skal oplysningerne behandles?

Når en virksomhed samler kundedata ind, skal det 
stå klart, hvilket formål oplysningerne skal bruges 
til. Derfor skal formålet beskrives med en vis præ-
cision, så der kan skabes åbenhed og klarhed om-
kring behandlingen. 

Ligeledes skal formålet være sagligt. Det er ek-
sempelvis tilfældet, når en virksomhed indsamler 
oplysninger inden for det virksomhedsområde, 
som den udøver. Det er ikke tilladt at indsamle op-
lysninger, hvis man ikke aktuelt har noget at bruge 
dem til, men blot forventer, at der senere viser sig 
et formål. 



22

Databehandlerskik

2) Kundedata må ikke videregives på en måde, der ikke er foreneligt med dets formål

Indsamlede oplysninger kan ikke frit genbruges, videregives mv. 

De indsamlede oplysninger kan efterfølgende anvendes til et andet formål end det oprindelige, hvis 
anvendelsen er forenelig med det oprindelige formål. Hvis den senere behandling direkte modarbej-
der eller skader det oprindelige formål, er det klart, at behandlingen ikke kan finde sted. 

Det er ikke ulovligt at bruge oplysningerne i statistisk øjemed.

Hvis der sker videregivelse af kundedata, skal kunden have oplysning om dette. Dette skal stå i en 
persondatapolitik.

3) Kundedata skal være relevante og tilstrækkelige, og der må ikke behandles flere oplysnin-
ger end nødvendigt

Denne regel skal bidrage til at sikre mod en unødvendig ophobning af personoplysninger og et princip 
om, at der ikke må indsamles og registreres flere oplysninger om den enkelte person, end hvad der er 
nødvendigt.

En virksomhed kan fx ikke indsamle oplysninger om en kundes skostørrelse, når indsamlingen af 
oplysningerne sker med det formål, at kunden skal købe en bil.  
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4) Kundedata skal være ajourførte og kontrolleres for at sikre, at der ikke behandles urigtige eller 
vildledende oplysninger

Viser det sig, at der behandles oplysninger, som er urigtige eller vildledende, skal disse snarest mu-
ligt slettes eller rettes. Disse krav skal bidrage til at sikre den bedst mulige datakvalitet.

Dette kunne eksempelvis ske ved at virksomheden tjekker om ens oplysninger om sine kunder er rigtige.

5) Kundedata skal slettes, når formålet ikke længere er tilstede

Indsamlede oplysninger skal slettes eller anonymiseres, når det ikke længere er nødvendigt for virk-
somheden at have oplysningerne. 

Det skal afgøres i den enkelte situation, hvor længe opbevaringen af kundedataen kan ske. Det vil 
være afgørende, om virksomheden kan komme på et eller flere formål for en fortsat opbevaring. 

Databehandlerskik
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