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R E S U M É 

 

Udkast til kongelig anordning om ikrafttræden for Færøerne af rets-

håndhævelsesloven  

 

De gældende bestemmelser om retshåndhævende myndigheders behandling 

af personoplysninger på Færøerne findes i dag i persondataloven for rigs-

myndighederne på Færøerne, som svarer til den tidligere danske personda-

talov.   

 

Justitsministeriet har udarbejdet et udkast til anordning om ikrafttræden for 

Færøerne af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af person-

oplysninger.  

 

Hovedformålet med at sætte disse regler i kraft for Færøerne er at sikre en 

bedre og mere tidssvarende regulering på Færøerne, for så vidt angår rets-

håndhævende myndigheders behandling af personoplysninger. Dermed vil 

der i al væsentlighed være et ensartet databeskyttelsesniveau på området på 

Færøerne og i Danmark, hvilket bl.a. smidiggør udveksling af oplysninger 

mellem rigsmyndighederne på Færøerne og myndighederne i Danmark.  

 

Anordningsudkastet er inddelt i afsnit om henholdsvis indledende bestem-

melser, herunder anvendelsesområdet og definitioner (afsnit I), behand-

lingsregler (afsnit II), den registreredes rettigheder (afsnit III), forpligtelser 

for den dataansvarlige og databehandleren (afsnit IV), personoplysningssik-

kerhed (afsnit V), databeskyttelsesrådgiver (afsnit VI), Overførsler af per-

sonoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer (afsnit 

VII), tilsynsmyndighed (afsnit VIII), retsmidler, ansvar og sanktioner (afsnit 
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IX) og afsluttende bestemmelser, herunder ikrafttrædelsesbestemmelser (af-

snit X). 

 

For så vidt angår anvendelsesområdet, skal vil reglerne gælde for behand-

ling af personoplysninger, som foretages af politiet, anklagemyndigheden, 

herunder den militære anklagemyndighed, kriminalforsorgen, Den Uaf-

hængige Politiklagemyndighed og domstolene med henblik på at forebygge, 

efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde 

strafferetlige sanktioner, herunder beskytte mod eller forebygge trusler mod 

den offentlige sikkerhed. 

 

For så vidt angår behandlingsreglerne, er der i vidt omfang tale om en vide-

reførelse af gældende ret. Der indføres dog enkelte yderligere principper om 

tidsfrister for opbevaring af personoplysninger og revision af behovet her-

for, ligesom der foreslås udtrykkelige regler om sondring mellem forskellige 

kategorier af registrerede og personoplysninger samt kontrol med kvaliteten 

af personoplysninger. 

 

For så vidt angår den registreredes rettigheder, herunder retten til informa-

tion, indsigt, berigtigelse og sletning, er der tale om en udvidelse af rettighe-

derne i forhold til gældende ret om behandling af personoplysninger på det 

strafferetlige område. Dette skyldes, at de gældende regler om oplysnings-

pligt over for den registrerede, den registreredes ret til indsigelse, berigti-

gelse, blokering og sletning af personoplysninger ikke finder anvendelse på 

behandlinger, der foretages for domstolene, politi og anklagemyndighed in-

den for det strafferetlige område. Herudover finder de gældende regler om 

den registreredes ret til indsigt ikke anvendelse på behandlinger, der foreta-

ges for domstolene inden for det strafferetlige område. I forhold til person-

oplysninger, der indgår i konkrete straffesager mv., gælder reglerne i rets-

plejeloven, som indeholder en nærmere regulering bl.a. af personers adgang 

til oplysningerne i en straffesag. Der er her tale om en videreførelse af gæl-

dende ret. 

 

I forhold til reglerne om den dataansvarliges og databehandlerens forplig-

telser, herunder pligten til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, er der tale 

om en række nyskabelser. Således vil den dataansvarlige – med undtagelse 

af domstolene, når disse foretager behandling af personoplysninger inden 

for deres egenskab af domstole – efter den foreslåede ordning som noget nyt 

være forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, som skal inddrages 

i alle spørgsmål om databeskyttelse. Endvidere skal den dataansvarlige 

forud for behandling af personoplysninger, der indebærer en høj risiko for 
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fysiske personers rettigheder, foretage konsekvensanalyser og i visse til-

fælde foretage en forudgående høring af tilsynsmyndigheden. Den dataan-

svarlige vil endvidere uden unødig forsinkelse under visse omstændigheder 

skulle anmelde brud på persondatasikkerheden, som sandsynligvis vil med-

føre en risiko for fysiske personers rettigheder, til tilsynsmyndigheden og – 

i visse tilfælde – underrette den registrerede. I dag gælder der en forpligtelse 

for den dataansvarlige om at underrette de berørte personer ved brud på da-

tasikkerhed, men der gælder omvendt ikke en forpligtelse for den dataan-

svarlige til at anmelde brud persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden.  

 

Ikraftsættelse af reglerne vil endvidere ændre de gældende krav til logning. 

Det fastsættes, at spørgsmålet om, hvilke automatiske databehandlingssy-

stemer, der er indført før anordningen træder i kraft, som logningskravet 

skal finde anvendelse på, håndteres efterfølgende i en bekendtgørelse med 

henblik på, at der kan ske en nærmere afklaring af logningsforpligtelsens 

omfang. 

 

For så vidt regler om overførsler til tredjelande eller internationale organi-

sationer, er der i nogen grad tale om en videreførelse af de gældende regler, 

idet sådanne overførsler kan ske på baggrund af en afgørelse fra Europa-

Kommissionen om, at tredjelandet mv. sikrer et tilstrækkeligt beskyttelses-

niveau. 

 

For så vidt angår regler om tilsyn, er der i vidt omfang tale om en viderefø-

relse af gældende ret, herunder i forhold til kravet om uafhængighed og be-

skrivelsen af tilsynsmyndighedens opgaver. 

 

For så vidt angår reglerne om retsmidler, ansvar og sanktioner, er der tale 

om dels en videreførelse af reglerne om adgangen for den registrerede til at 

klage til tilsynsmyndighederne og i et vist omfang adgangen til at indbringe 

tilsynsmyndighedens afgørelser for domstolene og dels en række nyskabel-

ser, herunder i form af adgang for tilsynsmyndighedens til at indbringe 

spørgsmål rigsmyndighedernes overtrædelse af loven for domstolene.  


