
 

Persondatalovens §§ 7, 8 og 41 stk. 3:  

 
Lov om behandling af personoplysninger, nr. 429 af 31. maj 2000 som ændret ved lov nr. 280 af 25. 

april 2001 

  

” § 7. Der må ikke behandles oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs 

eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om 

helbredsmæssige og seksuelle forhold.  

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis  

1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til en sådan behandling,  

2) behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden persons vitale 

interesser i tilfælde, hvor den pågældende ikke fysisk eller juridisk er i stand til at give sit samtykke,  

3) behandlingen vedrører oplysninger, som er blevet offentliggjort af den registrerede, eller  

4) behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.  

Stk. 3. Behandling af oplysninger om fagforeningsmæssige tilhørsforhold kan endvidere ske, hvis 

behandlingen er nødvendig for overholdelsen af den dataansvarliges arbejdsretlige forpligtelser 

eller specifikke rettigheder.  

… 

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis behandlingen af oplysninger er nødvendig 

med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse, medicinsk diagnose, sygepleje eller 

patientbehandling, eller forvaltning af læge- og sundhedstjenester, og behandlingen af 

oplysningerne foretages af en person inden for sundhedssektoren, der efter lovgivningen er 

undergivet tavshedspligt.  

Stk. 6. Behandling af de i stk. 1 anførte oplysninger kan ske, hvis behandlingen er nødvendig af 

hensyn til en offentlig myndigheds varetagelse af sine opgaver på det strafferetlige område.  

Stk. 7. Undtagelse fra bestemmelsen i stk. 1 kan endvidere gøres, hvis behandlingen af oplysninger 

sker af grunde, der vedrører hensynet til vigtige samfundsmæssige interesser. Tilsynsmyndigheden 

giver tilladelse hertil. Der kan fastsættes nærmere vilkår for behandlingen. Hvor tilladelse 

meddeles, giver tilsynsmyndigheden underretning herom til Europa-kommissionen.  

Stk. 8. For den offentlige forvaltning må der ikke føres edb-registre med oplysninger om politiske 

forhold, som ikke er offentligt tilgængelige.  

 

§ 8. For den offentlige forvaltning må der ikke behandles oplysninger om strafbare forhold, 

væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold end de i § 7, stk. 1, nævnte, medmindre 

det er nødvendigt for varetagelsen af myndighedens opgaver.  

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger må ikke videregives. Videregivelse kan dog ske, hvis  

1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til videregivelsen,  

2) videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger 

hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen 

angår,  

3) videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en myndigheds virksomhed eller påkrævet for en 

afgørelse, som myndigheden skal træffe, eller  

4) videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en persons eller virksomheds opgaver for det 

offentlige.  

Stk. 3. Forvaltningsmyndigheder, der udfører opgaver inden for det sociale område, må kun 

videregive de i stk. 1 nævnte oplysninger og de oplysninger, der er nævnt i § 7, stk. 1, hvis 



betingelserne i stk. 2, nr. 1 eller 2, er opfyldt, eller hvis videregivelsen er et nødvendigt led i sagens 

behandling eller nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- eller kontrolopgaver.  

... 

Stk. 6. Behandling af oplysninger i de tilfælde, der er reguleret i stk. 1, 2, 4 og 5, kan i øvrigt finde 

sted, hvis betingelserne i § 7 er opfyldt.  

Stk. 7. Et fuldstændigt register over straffedomme må kun føres for en offentlig myndighed.” 

 

”§ 41. … 

Stk. 3. Den dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske 

sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller 

forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles 

i strid med loven. …” 

 

 


