
Datatilsynets liste over de typer af behandlingsaktiviteter, der er underlagt 

kravet om en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse jf. 

databeskyttelsesforordningens artikel 35, stk. 4. 
 

Udarbejdelse af en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse (Data Protection Impact Assesment, 

DPIA) er efter databeskyttelsesforordningens artikel 35, stk. 1, kun obligatorisk, hvis behandlingen 

sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder. 

Databeskyttelsesforordningens artikel 35, stk. 3, opregner en række tilfælde, hvor det navnlig er påkrævet 

med en DPIA. Der er tale om en ikke-udtømmende liste. Artikel 29-gruppen (nu Det Europæiske 

Databeskyttelsesråd, EDPB) har i deres retningslinjer herom1, fastsat kriterier, der kan hjælpe til at 

identificere de behandlinger, der vil kræve en DPIA. Retningslinjerne er tiltrådt af EDPB. 

Artikel 29-gruppens retningslinjer WP248 fastslår, at en dataansvarlig i de fleste tilfælde skal overveje at 

udføre en DPIA hvor to af de pågældende kriterier er opfyldt, men at dette også – i nogle tilfælde – kan 

overvejes for behandlinger, der alene opfylder et af kriterierne. 

Denne liste understøtter det samme formål som WP248, nemlig at identificere typer af behandlinger, der 

sandsynligvis vil indebære den nævnte høje risiko og derfor kræver udarbejdelse af en DPIA.  

Datatilsynet vil gerne slå fast, at WP248 er et centralt værktøj, når det gælder om at sikre ensartethed på 

tværs af den Europæiske Union. Set i lyset heraf er denne liste derfor også udformet med afsæt i disse 

retningslinjer. Listen fra Datatilsynet supplerer og specificerer retningslinjerne yderligere, og det er 

væsentligt at fastslå, at denne liste ikke er en udtømmende liste over de tilfælde hvor der skal udarbejdes en 

DPIA. 

Disse behandlingsaktiviteter vil sandsynligvis altid indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og 

frihedsrettigheder, og der skal derfor udarbejdes en DPIA: 

1. Behandling af biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person i 

sammenhæng med mindst et yderligere kriterie fra Artikel 29-gruppens retningslinjer (WP248 rev. 

01). 

 

2. Behandling af genetiske data i sammenhæng med mindst et yderligere kriterie fra Artikel 29-

gruppens retningslinjer (WP248 rev. 01). 

 

3. Behandling af lokationsdata i sammenhæng med mindst et yderligere kriterie fra Artikel 29-

gruppens retningslinjer (WP248 rev. 01). 

 

4. Behandling ved brug af nye teknologier i sammenhæng med mindst et yderligere kriterie fra Artikel 

29-gruppens retningslinjer (WP248 rev. 01). 

 

                                                           
1 WP 29 guidelines on Data Proctection Impact Assesment and determining whether processing is ”likely to result in a 
high risk” for the purposes of Regulation 2016/679, WP 248 rev. 01, som tiltrådt af EDPB. 



5. Behandling der fører til afgørelser om en fysisk persons rettigheder til et produkt, en service, en 

potentiel mulighed eller begunstigelse, der er baseret på en hvilken som helst form for 

automatiseret afgørelse (herunder profilering) 

  

6. Behandling der omfatter profilering af fysiske personer i stor skala, sådan som dette er defineret i 

Artikel 29-gruppens retningslinjer (WP248 rev. 01). 

 

7. Behandling af personoplysninger om sårbare personer eller hvor der er tale om behandling af 

følsomme oplysninger (særlige kategorier) og hvor, der benyttes profilering eller andre former for 

automatiserede afgørelser. 

 

8. Behandlinger hvor et brud på persondatasikkerheden kan have en direkte effekt på en persons 

fysiske helbred eller på sikkerheden for en fysisk person. 

 

 

   

   


