
 

Datatilsynets angivelse af praksis om fortroligt data:  
  

“5.1.1. Oplysninger om rent private forhold 

… 

De oplysningstyper, der er omfattet af lovens § 7, stk. 1, er: Racemæssig eller etnisk baggrund, 

politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger 

om helbredsmæssige og seksuelle forhold. Under helbredsmæssige forhold regnes også misbrug af 

medicin, narkotika, alkohol, m.v. 

Det bemærkes, at oplysninger om medlemskab af folkekirken eller de anerkendte trossamfund samt 

oplysninger om, at en person er medlem af en fagforening uden at angive hvilken fagforening, i 

denne sammenhæng er at betragte som følsomme oplysninger. Oplysninger til brug for udbetaling 

fra et lønsystem af medlemskontingent til en bestemt fagforening vil tillige i denne sammenhæng 

være at betragte som en følsom oplysning. 

Endvidere vil en oplysning om, at to personer har indgået registreret partnerskab, være at betragte 

som en følsom oplysning. 

Derimod er oplysninger om nationalitet og modersmål ikke i denne sammenhæng at betragte som 

følsomme oplysninger. 

§ 8, stk. 1, omfatter oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent 

private forhold. 

Som eksempler på »andre rent private forhold« kan nævnes oplysninger om andre 

foreningsmæssige tilhørsforhold …, interne familieforhold, familiestridigheder, separations- og 

skilsmissebegæringer, adoptionsforhold, opdragelsesmåde og ulykkestilfælde. 

… 

Det bemærkes, at en behandling i sig selv kan ske i en sådan sammenhæng, at der derigennem gives 

følsomme oplysninger om de personer, der er genstand for behandlingen. Som eksempel kan 

nævnes behandling af en ansøgning om invalidebil, hvor selve det faktum, at en person har ansøgt, 

vil udgøre en helbredsoplysning. 

… 

I forvaltningslovens § 27, stk. 1, er foretaget en opregning af de hensyn, der efter en konkret 

vurdering i det enkelte tilfælde kan føre til, at en oplysning er fortrolig og dermed undergivet 

tavshedspligt. Opregningen må antages at dække langt den overvejende del af de hensyn, der kan 

føre til tavshedspligt, men er ikke udtømmende. 

Det afgørende for, om en oplysning skal anses for fortrolig, vil være en vurdering af, om 

oplysningen er af en sådan karakter, at den efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne 

forlanges unddraget offentlighedens kendskab. 

Oplysninger af den karakter, der er nævnt i lov om behandling af personoplysninger § 7, stk. 1, og § 

8, stk. 1, vil utvivlsomt være fortrolige oplysninger. Det vil sige oplysninger om racemæssig eller 

etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige 

tilhørsforhold, oplysninger om helbredsforhold, seksuelle forhold, oplysninger om strafbare forhold 

og væsentlige sociale problemer. 

Det samme gælder oplysninger om interne familieforhold, f.eks. stridigheder og oplysninger om 

selvmordsforsøg og ulykkestilfælde. 

Herudover vil f.eks. oplysninger om indtægts- og formueforhold, arbejds-, uddannelses- og 

ansættelsesmæssige forhold efter omstændighederne også være fortrolige. 

Oplysninger, der kan henføres til bestemte personer, og som ikke kan nægtes udleveret efter lov om 

offentlighed i forvaltningen, vil ikke være af fortrolig karakter. Det gælder f.eks. oplysninger af rent 

objektiv karakter, såsom oplysninger om udstedelse af pas, kørekort, jagttegn osv.…” 


