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Forord 
 

 

Dette er en opdateret udgave af vejledningen om overførsel af personop-

lysninger til tredjelande fra september 2017. Når Datatilsynet har fundet 

anledning til at opdatere vejledningen, skyldes det først og fremmest, at 

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) i 2018 har offentliggjort en 

række nye vejledninger om anvendelsen og fortolkningen af reglerne i da-

tabeskyttelsesforordningens kapitel V om overførsel af personoplysninger 

til tredjelande. Endvidere har EU-Kommissionen truffet sin første afgørelse 

om, at beskyttelsesniveauet i et land uden for EU – et såkaldt tredjeland – 

er tilstrækkeligt, efter at databeskyttelsesforordningen finder anvendelse. 

 

Vejledningen sigter fortsat efter at give en kort og overskuelig introduktion 

til reglerne i databeskyttelsesforordningens kapitel V om overførsel af per-

sonoplysninger til tredjelande. Ønsker du en nærmere gennemgang af reg-

lerne, kan du bl.a. læse selve lovteksten i forordningens kapitel V, artikel 

44-50 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. 

april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling 

af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger) eller 

kapitel 6 i Justitsministeriets betænkning om databeskyttelsesforordningen 

– og de retlige rammer for dansk lovgivning (betænkning nr. 1565/2017). 

Herudover kan du også læse mere om tredjelandsoverførsler på Datatilsy-

nets hjemmeside www.datatilsynet.dk, der bl.a. indeholder en samlet over-

sigt over de vejledninger på området, som Det Europæiske Databeskyttel-

sesråd har offentliggjort. 
 

 

Når private virksomheder og offentlige myndigheder behandler personoplysninger, skal det 

ske i overensstemmelse med behandlingsreglerne i databeskyttelsesforordningens kapitel II. 

En behandling kan f.eks. ske med samtykke fra den registrerede, eller hvis behandlingen er 

nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt mv.  

I nogle situationer kan virksomheder og myndigheder – i forbindelse med deres behandlinger 

af personoplysninger – have et ønske om eller et behov for at overføre personoplysninger til 

et land uden for EU – et såkaldt tredjeland. Det kan bl.a. være tilfældet, hvis en virksomhed 

eller en myndighed ønsker at benytte en anden virksomhed i et tredjeland, herunder f.eks. 

USA eller Indien, til at drifte sine IT-systemer, eller hvis en myndighed, som følge af en aftale 

med et tredjeland, er forpligtet til at overføre f.eks. skatteoplysninger.  

Ønsker du at overføre personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, 

skal du være opmærksom på, at det i så fald ikke er nok at overholde behandlingsreglerne i 

databeskyttelsesforordningens kapitel II. De særlige regler om overførsel af personoplysninger 

til tredjelande i forordningens kapitel V skal også iagttages. Du skal endvidere som den an-

svarlige for databehandlingen – dataansvarlig eller databehandler – være bevidst om forplig-

telsen i f.eks. databeskyttelsesforordningens artikel 32 til at tilvejebringe et tilstrækkeligt sik-

kerhedsniveau for den behandling af oplysninger, du foretager. Forpligtelsen gælder således 

også, hvis du overvejer at outsource din opgave med at håndtere eller opbevare oplysningerne 

til en virksomhed i et tredjeland.  
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I denne vejledning får du en kort introduktion til reglerne i databeskyttelsesforordningens ka-

pitel V om overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer. 

Du kan også i vejledningens afsnit 5 finde en kvikguide til tredjelandsoverførsler. 
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1. Kort om tredjelandsoverførsler 
 

 

Databeskyttelsesforordningen indeholder i kapitel V en række særlige regler for overførsel af 

personoplysninger til tredjelande (”tredjelandsoverførsler”) eller til internationale organisatio-

ner. Forordningens regler om overførsel af personoplysninger til tredjelande kendes i meget 

vidt omfang fra det tidligere databeskyttelsesdirektiv og fra praksis fra bl.a. den tidligere Artikel 

29-gruppe (siden den 25. maj 2018 afløst af Det Europæiske Databeskyttelsesråd). 

Formålet med de særlige regler er at sikre, at den databeskyttelse, som de registrerede bor-

gere, kunder m.fl. er sikret i EU efter forordningens regler, ikke bliver udvandet, blot fordi op-

lysningerne overføres til lande eller organisationer uden for EU’s grænser. 

 

1.1 Hvad er en overførsel? 

Begrebet ”overførsel” dækker både den situation, hvor en dataansvarlig i EU videregiver per-

sonoplysninger til en dataansvarlig uden for EU og den situation, hvor en dataansvarlig (eller 

en databehandler) i EU overlader en behandling af personoplysninger til en databehandler 

uden for EU. 

En overførsel kan f.eks. bestå i en elektronisk transmission eller i en fremsendelse af en USB-

nøgle, men en overførsel kan også bestå i, at personer i et tredjeland blot gives ”se-adgang” 

til oplysninger, der befinder sig i EU. 

 

Eksempel 1 

En virksomhed etableret i Danmark ønsker at benytte en virksomhed i Indien til IT- 

support. De indiske medarbejdere har ikke teknisk adgang til at lagre eller printe per-

sonoplysninger, men har alene adgang til at se oplysningerne. 

Der er tale om en overførsel til et tredjeland, da personoplysninger i Danmark gøres 

tilgængelige for medarbejderne i den indiske virksomhed. Det gør ingen forskel, at op-

lysningerne alene kan ses i Indien eller, at medarbejderne ikke forstår dansk. 

 

 

1.2 Hvad er et tredjeland eller en international organisation? 

Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af EU eller EØS (Island, Liechtenstein og Norge). 

En international organisation kan f.eks. være Røde Kors, WHO, FN, OECD. 

I visse tilfælde finder databeskyttelsesforordningens kapitel V anvendelse selv for internatio-

nale organisationer, der befinder sig i EU. Når der i sådanne tilfælde kan være behov for et 

overførselsgrundlang, skyldes det, at EU-retten (herunder databeskyttelsesforordningen) ikke 

altid finder anvendelse på sådanne internationale organisationer1. 

 

 

 
1 Dette kan f.eks. skyldes regler om immunitet.  
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1.3 Sikre og usikre tredjelande og organisationer 

I databeskyttelsesforordningen sondres der mellem, om en overførsel sker til såkaldte sikre 

(artikel 45) eller usikre (artiklerne 46, 47 og 49) tredjelande eller internationale organisationer. 

Bemærk dog, at sprogbrugen sikre og usikre tredjelande ikke stammer fra forordningen, men 

derimod er betegnelser, der er almindeligt anvendt i praksis. 

Er der tale om sikre tredjelande eller organisationer kan en overførsel som udgangspunkt ske 

uden videre, hvorimod en overførsel til usikre tredjelande eller organisationer kræver, at der 

fastsættes fornødne garantier eller, at nogle særlige undtagelser finder anvendelse. I afsnit 3 

og 4 i denne vejledning kan du læse mere om overførsel til henholdsvis sikre og usikre tredje-

lande og organisationer, herunder en beskrivelse af, hvad der ligger i begreberne sikre og 

usikre tredjelande. 

 

1.4 Særligt om outsourcing til tredjelande og de risici, der kan være forbundet 
hermed 

Behandlingssikkerhed reguleres i databeskyttelsesforordningens artikel 32 og handler over-

ordnet om, at du som den ansvarlige for databehandlingen – dataansvarlig eller databehandler 

– tilvejebringer et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau for den behandling af oplysninger, du foreta-

ger. Det gælder også, hvis du overvejer at outsource din opgave med at håndtere eller opbe-

vare oplysningerne til en virksomhed i et tredjeland. 

Forordningen kræver, at du skal fastlægge sikkerhedsniveauet ud fra en samlet vurdering af 

det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostninger og den pågældende behandlings 

karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor 

for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder. Når du har taget hensyn hertil, skal du 

gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerheds-

niveau, der passer til disse risici.  

Får du ikke tilvejebragt den tilstrækkelige sikkerhed, risikerer du, at de personoplysninger, som 

du behandler og er ansvarlig for, f.eks. havner i de forkerte hænder, hvilket blandt andet kan 

betyde, at oplysningerne anvendes til uautoriserede formål, manipuleres eller tilintetgøres.   

Generelt kan man sige, at beskyttelsesbehovet er større des mere følsomme personoplysnin-

ger, der behandles. Herudover afhænger beskyttelsesbehovet af yderligere omstændigheder, 

herunder risicienes varierende sandsynlighed. Således kan risici være større grundet f.eks. 

den mængde af data, der behandles – flere data betyder potentielt større udbytte ved uved-

kommendes adgang, hvorfor flere givet vil forsøge at få (adgang til) disse data, hvilket vil øge 

sandsynligheden for succesfuld hacking.  

Det er dig, der skal gøre dig overvejelser om beskyttelsesbehovet for de oplysninger, der be-

handles. Forordningens artikel 32 indeholder i den forbindelse en række eksempler på kon-

krete sikkerhedsforanstaltninger, som det kan være relevant at gøre brug af i sikkerhedsmæs-

sige sammenhænge såsom pseudonymisering og kryptering af personoplysninger. For en 

nærmere gennemgang af databeskyttelsesforordningens krav til behandlingssikkerhed henvi-

ses i øvrigt til Datatilsynets og Justitsministeriets ”Vejledning om behandlingssikkerhed og da-

tabeskyttelse gennem design og standardindstillinger2”. 

 

1.5 Klage til Datatilsynet mv. 

Hvis en registreret klager over en overførsel af personoplysninger til et tredjeland, er Datatil-

synet og de andre europæiske tilsynsmyndigheder på databeskyttelsesområdet forpligtet til at 

 

 
2  https://www.datatilsynet.dk/media/6879/artikel25og32-vejledning.pdf  

https://www.datatilsynet.dk/media/6879/artikel25og32-vejledning.pdf
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behandle denne klage og undersøge, om overførslen af personoplysninger til tredjelandet 

overholder kravene i databeskyttelsesforordningen.  

Datatilsynet har i forbindelse med behandlingen af klagesagen en række korrigerende befø-

jelser. Tilsynet kan f.eks. udtale kritik eller påbyde suspension af overførslen af oplysninger til 

en modtager i et tredjeland eller til en international organisation. Afhængigt af omstændighe-

derne i hver enkel sag kan der imidlertid også blive tale om at sanktionere den manglende 

efterlevelse af reglerne med bøde – enten i kombination med eller i stedet for en af Datatilsy-

nets korrigerende beføjelser. 
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2. Overførsel til sikre tredjelande, 

områder, sektorer m.fl. 
 

 

Hvis du ønsker at overføre personoplysninger til et tredjeland, bør du først undersøge, om EU-

Kommissionen har truffet afgørelse om, at beskyttelsesniveauet i det pågældende tredjeland 

eller den internationale organisation er tilstrækkeligt. I daglig tale kaldes dette for ”sikre tred-

jelande”. Har EU-Kommissionen truffet en såkaldt ”tilstrækkelighedsafgørelse”, kan oplysnin-

gerne, uden en specifik godkendelse, overføres til sådanne tredjelande. 

Det er kun EU-Kommissionen, der kan fastslå, at et tredjeland, et område i et tredjeland, en 

sektor i et tredjeland eller en internationale organisation beliggende i et tredjeland er sikkert, 

og dermed har et beskyttelsesniveau, som i det væsentlige svarer til det beskyttelsesniveau, 

der gælder i EU. Ved sin vurdering foretager EU-Kommissionen bl.a. en analyse af de regler, 

der gælder for behandling af personoplysninger i tredjelandet eller den internationale organi-

sation, men også en analyse af, hvordan landet eller organisationen efterlever retsstatsprin-

cippet, regler for klageadgang og domstolsprøvelse osv. EU-Kommissionen er i den forbin-

delse endvidere forpligtet til at indhente en udtalelse fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd 

om, hvorvidt rådet er enig i analysen mv.  

Når EU-Kommissionen har truffet afgørelse om, at et tredjeland eller en organisation er sikkert 

betyder det, at der kan overføres personoplysninger til en modtager i det pågældende land 

eller i den pågældende organisation, uden at der først skal søges om godkendelse fra en 

kompetent tilsynsmyndighed eller lignende – dog under forudsætning af, at forordningens øv-

rige regler, herunder behandlingsreglerne i forordningens kapitel II overholdes. 

EU-Kommissionen har efter det tidligere gældende databeskyttelsesdirektivs regler truffet af-

gørelse om, at visse lande eller områder/sektorer i tredjelande er sikre. Disse afgørelser er - 

som følge af en overgangsbestemmelse i databeskyttelsesforordningen - fortsat gældende, 

selv nu hvor forordningen fra og med den 25. maj 2018 finder anvendelse. Afgørelserne bliver 

ved med at gælde indtil EU-Kommissionen måtte ændre, erstatte eller ophæve dem. 

Nedenfor i figur 1 og 2 finder du en liste over de tredjelande eller områder/sektorer i tredje-

lande, som EU-Kommissionen på nuværende tidspunkt har vurderet som værende sikre: 

Figur 1 

 

OVERSIGT OVER SIKRE TREDJELANDE 

Andorra Argentina Schweiz Isle of Man Guernsey 

Israel Jersey New Zealand Færøerne Uruguay 
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Figur 2 

 

OVERSIGT OVER SIKRE OMRÅDER/SEKTORER I TREDJELANDE 

Australien Overførsel af oplysninger om flypassagerer 

Canada Modtagere underlagt den canadiske Per-

sonal Information Protection and Electronic 

Documents Act (PIPED Act) 

USA Overførsel af oplysninger om flypassagerer 

og overførsel til organisationer/virksomhe-

der, der har tilsluttet sig EU-U.S. Privacy 

Shield 

Japan Overførsel af oplysninger til (private) organi-

sationer, der falder ind under den japanske 

Act on the Protection of Personal Informa-

tion (APPI) 

 

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at EU-Kommissionen vil foretage regelmæssige gen-

nemgange af sine afgørelser om, at et tredjeland eller en organisation er sikkert. Det Europæ-

iske Databeskyttelsesråd deltager også i disse løbende revisioner af EU-Kommissionens til-

strækkelighedsafgørelser. Der er altså en mulighed for, at lande som tidligere af EU-Kommis-

sionen er fastslået som sikre, efter en revision ikke kan opretholde denne status. Du bør derfor 

altid orientere dig på f.eks. EU-Kommissionens hjemmeside3 for at få en opdateret status på 

EU-Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelser. 

 

Sag ved EU-Domstolen (T-738/16) 

Overfører du personoplysninger til USA, og bruger du i den forbindelse Privacy Shield 

som overførselsgrundlag, skal du endvidere være opmærksom på, at der for tiden 

verserer en sag ved EU-Domstolen om brugen og gyldigheden af Privacy Shield som 

overførselsgrundlag.  

Sagen er anlagt af den franske privatlivsorganisation ”La Quadrature du Net”. Datoen 

for EU-Domstolens domsafsigelse i sagen kendes endnu ikke. 

Du kan læse mere om sagen på EU-Domstolens hjemmeside4. 

 

 

 

 

 
3 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international- transfers/index_en.htm 

4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2017.006.01.0039.01.DAN  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-%20transfers/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2017.006.01.0039.01.DAN
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EU-Kommissionens afgørelse om Japan 

Efter bl.a. at have indhentet en udtalelse5 fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd  

traf EU-Kommissionen den 23. januar 2019 en afgørelse om overførsel af personop-

lysninger til Japan6. Det er den første afgørelse om, at et tredjeland eller en organisa-

tion er sikkert, som træffes af EU-Kommissionen, efter at databeskyttelsesforordnin-

gen finder anvendelse.   

Afgørelsen indebærer, at personoplysninger uden specifik godkendelse kan overføres 

fra EU til japanske virksomheder, der falder ind under den japanske lov om beskyttelse 

af personoplysninger (The Act on the Protection of Personal Information, APPI).  

Inden denne tilstrækkelighedsafgørelse fra EU-Kommissionen gennemførte Japan en 

række supplerende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at sikre, at personop-

lysninger overført fra EU til Japan bliver beskyttet i overensstemmelse med europæi-

ske standarder. Disse omfatter:  

- Supplerende regler hvad angår beskyttelsen af følsomme personoplysninger, 

udøvelsen af individers rettigheder og betingelser for videreoverførsel af per-

sonoplysninger hidrørende fra EU til tredjelande. Disse supplerende regler, 

der vil være bindende for japanske virksomheder, der importerer personop-

lysninger fra EU, håndhæves af en uafhængig databeskyttelsesmyndighed 

og domstolene 

- Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende japanske myndigheders adgang til 

personoplysninger hidrørende fra EU under henvisning til national sikkerhed 

eller retshåndhævende formål  

En klagemekanisme til håndteringen af klager fra europæere over japanske myndig-

heders adgang til deres personoplysninger. Denne nye mekanisme vil blive admini-

streret og kontrolleret af en uafhængig databeskyttelsesmyndighed. 

 

 

 
5 https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/2018-12-05-opinion_2018-28_art.70_japan_adequacy_en.pdf  

6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.076.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:076:TOC  

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/2018-12-05-opinion_2018-28_art.70_japan_adequacy_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.076.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:076:TOC
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3. Overførsel til tredjelande m.fl. – 

fornødne garantier 
 

 

Hvis du ønsker at overføre personoplysninger til et tredjeland eller en organisation, som EU-

Kommissionen ikke har vurderet som værende sikkert, vil der være tale om en overførsel til et 

”usikkert tredjeland” eller en international organisation, der ikke sikrer et tilstrækkeligt beskyt-

telsesniveau. 

I disse situationer kan der kun overføres personoplysninger, hvis dataeksportøren (dataan-

svarlig eller databehandler i EU) har givet de fornødne garantier for databeskyttelse. Det er 

også en betingelse, at der findes rettigheder, som kan håndhæves, og effektive retsmidler for 

de registrerede, som er tilgængelige. Fornødne garantier kan f.eks. gives ved indgåelse af en 

kontrakt mellem dataeksportøren (i EU) og dataimportøren (i et tredjeland). 

I afsnit 3.1 - 3.5 nedenfor beskrives de muligheder, som en dataeksportør7 har for at give de 

fornødne garantier i forbindelse med overførsel af personoplysninger til en dataimportør8 i et 

usikkert tredjeland. Det drejer sig om: 

1. Retligt bindende instrumenter (aftaler mv.) mellem offentlige myndigheder eller orga-

ner 

2. Bindende virksomhedsregler 

3. Adfærdskodeks og certificeringsmekanismer 

4. Standardbestemmelser om databeskyttelse  

5. Ad hoc-kontrakter  

 

3.1 Retligt bindende instrumenter (aftaler mv.) mellem offentlige myndigheder 
eller organer 

Det er muligt at overføre personoplysninger mellem offentlige myndigheder eller organer på 

baggrund af såkaldte retligt bindende instrumenter. Et sådant instrument kan bl.a. være et 

aftalememorandum eller en aftale om udveksling af oplysninger, f.eks. på skatteområdet. 

Det er vigtigt at fastslå, om et instrument er retligt bindende eller ej – det vil sige, om parterne 

kan håndhæve instrumentet over for hinanden. Hvis instrumentet er retligt bindende, kræves 

der ikke en specifik godkendelse fra en kompetent tilsynsmyndighed (Datatilsynet hvis en 

overførsel foretages af en dansk myndighed). Er instrumentet derimod ikke retligt bindende, 

kræves der en godkendelse fra den kompetente tilsynsmyndighed. 

 

Eksempel 2 

Skatteministeriet har indgået dobbeltbeskatningsaftale med skattemyndighederne i 

USA. I denne aftale er der retligt bindende regler om, i hvilket omfang der kan ske 

udveksling af skatteoplysninger. 

Da der er tale om et retligt bindende instrument (aftale), kan der ske overførsel af 

personoplysninger til skattemyndighederne i USA, uden at Skatteministeriet forudgå-

ende skal indhente en godkendelse fra Datatilsynet. 

 

 
7  En dataeksportør er en dataansvarlig eller en databehandler i EU. 

8  En dataimportør er en dataansvarlig eller en databehandler i et tredjeland. 
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3.2 Bindende virksomhedsregler 

Bindende virksomhedsregler er regler om beskyttelse af personoplysninger, som en virksom-

hed, der er etableret i EU, overholder i forbindelse med overførsel af personoplysninger til en 

dataansvarlig eller en databehandler i et eller flere tredjelande, når virksomhederne er del af 

en koncern eller en gruppe af foretagender, der udøver en fælles økonomisk aktivitet. 

Benytter man bindende virksomhedsregler, kræves der ikke specifik godkendelse til de enkelte 

tredjelandsoverførsler. Inden bindende virksomhedsregler kan anvendes, skal reglerne dog 

være godkendt af den kompetente tilsynsmyndighed, som normalt vil være tilsynsmyndighe-

den i den EU-medlemsstat, hvori en koncerns EU-hovedvirksomhed er beliggende. 

Anvendelsen af bindende virksomhedsregler som fornødne garantier forudsætter ikke, at et 

moderselskab ejer over 50 % af kapitalandelene i et datterselskab, eller at moderselskabet 

kan udøve bestemmende indflydelse over datterselskabet, hvis selskaberne udøver en fælles 

økonomisk aktivitet. Fordelen ved at benytte bindende virksomhedsregler er, at der ikke skal 

tilvejebringes fornødne garantier hver gang en koncernvirksomhed i EU ønsker at overføre 

oplysninger til en koncernvirksomhed uden for EU (se figur 3 til illustration). 

Figur 3  

 

  

Koncern, der ikke benytter bindende virksomhedsregler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 viser et eksempel på kompleksiteten i forhold til overførsel af personoplysnin-

ger i en koncern, der ikke har bindende virksomhedsregler. For hver enkel pil vil der 

skulle foreligge et garantigrundlag, f.eks. standardbestemmelser eller ad hoc-kontrak-

ter. 
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3.2.1 Indholdsmæssige minimumskrav til bindende virksomhedsregler 

 

Eksempel 3 

 

En koncernvirksomhed i Danmark (A) ønsker at benytte servere, som stilles til rådig-

hed af virksomheden B i Indien, som er en del af samme koncern. Overførslen finder 

sted i overensstemmelse med et godkendt sæt bindende virksomhedsregler. Da B 

imidlertid oplever problemer med strømforsyningen til serverne, besluttes det for en 

kort periode at gøre brug af servere, som en lokal indisk virksomhed (C), stiller til rå-

dighed. 

Overførslen fra A til B kan ske på baggrund af de bindende virksomhedsregler. Vide-

reoverførslen fra B til C kræver imidlertid et særskilt overførselsgrundlag, da C ikke er 

en del af koncernen eller i øvrigt har en fælles økonomisk aktivitet med koncernen. Et 

sådan overførselsgrundlag kunne f.eks. være indgåelse af en standardaftale mellem 

A og C. 

 

De indholdsmæssige krav til bindende virksomhedsregler omfatter overordnet set krav til 1) 

reglernes bindende virkning, 2) reglernes efterlevelse, 3) samarbejdsforpligtelser med tilsyns-

myndighederne, 4) beskrivelse af behandlinger og data flows, 5) mekanisme til rapportering 

af ændringer og 6) databeskyttelse. 

Indholdet og struktureringen af bindende virksomhedsregler afhænger meget af den virke-

lighed, som en koncern eller gruppe af foretagender, der udøver en fælles økonomisk aktivitet, 

befinder sig i. Der findes altså ikke en obligatorisk standardansøgning, opbygning m.m. Der-

imod er det op til ansøgeren selv at udarbejde et udkast, der på overbevisende måde, fast-

sætter de fornødne garantier. 

De specifikke krav kan ses i databeskyttelsesforordningens artikel 47, stk. 1 og 2. For en nær-

mere gennemgang af de elementer og principper, der skal være indeholdt i et sæt bindende 

virksomhedsregler, henvises til den tidligere Artikel 29-gruppes vejledninger, WP2569 og WP 

25710, som Det Europæiske Databeskyttelsesråd på sit første møde den 25. maj 2018 har 

bekræftet også er et udtryk for rådets holdning. 

 

3.2.2 Godkendelsesproceduren i forbindelse med bindende virksomhedsregler 

Når den kompetente tilsynsmyndighed har gennemgået virksomhedens udkast til bindende 

virksomhedsregler og finder, at disse lever op til de indholdsmæssige minimumskrav – og 

 

 
9  https://www.datatilsynet.dk/media/6843/arbejdsdokument-om-elementer-og-principper-der-skal-vaere-indeholdt-i-et-saet-

bindende-virksomhedsregler-bcr.pdf 

10  https://www.datatilsynet.dk/media/6835/arbejdsdokument-om-elementer-og-principper-der-skal-vaere-indeholdt-i-et-saet-

bindende-virksomhedsregler-bcr-for-databehandlere.pdf 

A

DK

Overførsel på 
bagrund af 
bindende 

virksomhedsregler 

B 

Indien
Overførsel 

C 

Indien

https://www.datatilsynet.dk/media/6843/arbejdsdokument-om-elementer-og-principper-der-skal-vaere-indeholdt-i-et-saet-bindende-virksomhedsregler-bcr.pdf
https://www.datatilsynet.dk/media/6843/arbejdsdokument-om-elementer-og-principper-der-skal-vaere-indeholdt-i-et-saet-bindende-virksomhedsregler-bcr.pdf
https://www.datatilsynet.dk/media/6835/arbejdsdokument-om-elementer-og-principper-der-skal-vaere-indeholdt-i-et-saet-bindende-virksomhedsregler-bcr-for-databehandlere.pdf
https://www.datatilsynet.dk/media/6835/arbejdsdokument-om-elementer-og-principper-der-skal-vaere-indeholdt-i-et-saet-bindende-virksomhedsregler-bcr-for-databehandlere.pdf
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dermed giver fornødne garantier – (typisk efter drøftelser med koncernen), godkender tilsyns-

myndigheden de bindende virksomhedsregler. 

Inden den kompetente tilsynsmyndighed kan godkende et sæt bindende virksomhedsregler, 

skal den dog forelægge sit udkast til godkendelse for Det Europæiske Databeskyttelsesråd 

med henblik på en udtalelse. 

 

Det Europæiske Databeskyttelsesråd skal derefter, inden for nogle bestemte frister, komme 

med en udtalelse til den kompetente tilsynsmyndigheds udkast til godkendelse, og den kom-

petente myndighed skal i videst muligt omfang tage hensyn til rådets udtalelse. 

Følger den kompetente tilsynsmyndighed Det Europæiske Databeskyttelsesråds udtalelse, vil 

tilsynsmyndigheden kunne godkende de bindende virksomhedsregler. Ønsker den kompe-

tente tilsynsmyndighed derimod ikke at tage højde for rådets udtalelse, skal tilsynsmyndighe-

den underrette Det Europæiske Databeskyttelsesråd herom, hvorefter sagen skal afgøres ef-

ter nogle særlige regler om tvistbilæggelse ved rådet.  

For en detaljeret gennemgang af samarbejdsproceduren i forbindelse med godkendelse af 

bindende virksomhedsregler, henvises til den tidligere Artikel 29-gruppens vejledning, WP 

26311, som Det Europæiske Databeskyttelsesråd på sit første møde den 25. maj 2018 har 

bekræftet også er udtryk for rådets holdning. 

 

3.3 Adfærdskodekser og certificeringsmekanismer 

Hvor bindende virksomhedsregler især kan benyttes af store internationale koncerner, er det 

tanken, at adfærdskodekser og certificeringsmekanismer især vil kunne være interessante at 

benytte for små og mellemstore virksomheder. 

Dette skyldes bl.a., at adfærdskodekser og certificeringsmekanismer vil kunne udarbejdes af 

andre end de dataansvarlige og databehandlerne selv, herunder f.eks. af brancheorganisati-

oner mv., som kan have en interesse i at lette deres medlemmers overholdelse af databeskyt-

telsesforordningens regler. 

I en tredjelandssammenhæng kan et adfærdskodeks eller en certificeringsmekanisme f.eks. 

indeholde regler og krav, som dataansvarlige og databehandlere, der tilslutter sig et adfærds-

kodeks eller en certificeringsmekanisme, forpligter sig til at overholde i forbindelse med over-

førsel af personoplysninger til tredjelande. De indholdsmæssige regler og krav vil skulle inde-

holde nogle af de elementer, der også indgår i et sæt bindende virksomhedsregler (se afsnit 

4.2.1.) eller i en standardaftale (se afsnit 4.4.). 

Tilslutter en dataansvarlig eller en databehandler i et tredjeland sig et godkendt adfærdsko-

deks eller en godkendt certificeringsordning, vil dataansvarlige og databehandlere i EU kunne 

overføre personoplysninger til de tilsluttede virksomheder mv. i et tredjeland uden forudgående 

godkendelse fra en tilsynsmyndighed. 

For at et adfærdskodeks eller en certificeringsordning kan benyttes i forbindelse med overfør-

sel af personoplysninger til et tredjeland, skal disse betingelser være opfyldt: 

1. Adfærdskodekset eller certificeringsordningen skal være godkendt af den kompetente 

tilsynsmyndighed eller af et certificeringsorgan 

2. Adfærdskodekset eller certificeringsordningen skal indeholde specifikke regler om 

tredjelandsoverførsel 

3. Der skal foreligge et bindende tilsagn fra dataimportøren i et tredjeland om at anvende 

adfærdskodekset eller certificeringsordningens regler om tredjelandsoverførsel 

4. Det bindende tilsagn skal kunne håndhæves af et kompetent kontrolorgan 

 

 
11  https://www.datatilsynet.dk/media/6831/arbejdsdokument-om-samarbejdsproceduren-ved-godkendelse-af-bindende-virk-

somhedsregler-for-dataansvarlige-og-databehandlere.pdf  

https://www.datatilsynet.dk/media/6831/arbejdsdokument-om-samarbejdsproceduren-ved-godkendelse-af-bindende-virksomhedsregler-for-dataansvarlige-og-databehandlere.pdf
https://www.datatilsynet.dk/media/6831/arbejdsdokument-om-samarbejdsproceduren-ved-godkendelse-af-bindende-virksomhedsregler-for-dataansvarlige-og-databehandlere.pdf
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3.4 Standardbestemmelser om databeskyttelse 

Det er muligt at stille fornødne garantier i form af standardbestemmelser om databeskyttelse, 

når man ønsker at overføre personoplysninger til et tredjeland. 

Standardbestemmelser kan være vedtaget af EU-Kommissionen eller af en tilsynsmyndighed. 

Standardbestemmelser vedtaget af en tilsynsmyndighed skal dog være godkendt af EU-Kom-

missionen. 

Hverken Datatilsynet eller de øvrige tilsynsmyndigheder har hidtil haft mulighed for at vedtage 

standardbestemmelser. Der findes således på nuværende tidspunkt ikke sådanne bestemmel-

ser. Derimod har EU-Kommissionen efter reglerne i databeskyttelsesdirektivet vedtaget tre 

sæt standardbestemmelser om databeskyttelse. Disse standardbestemmelser kan fortsat an-

vendes. Det er meget tænkeligt, at tilsynsmyndighederne også vil vedtage standardbestem-

melser i fremtiden, da de tidligere har udtrykt et ønske herom. 

Inden man gør brug af standardbestemmelser, skal man gøre sig klart, om man vil overføre 

oplysninger fra en dataansvarlig i EU til en dataansvarlig i et tredjeland, eller fra en dataan-

svarlig i EU til en databehandler i et tredjeland. Dette skyldes, at der findes forskellige stan-

dardbestemmelser til de to situationer. De gældende standardbestemmelser kan findes på 

EU-Kommissionens hjemmeside12.  

Hvis man benytter standardbestemmelser, skal man ikke have en specifik godkendelse fra 

tilsynsmyndigheden. Man bør dog sikre sig, at standardbestemmelserne er rigtigt indgået, og 

at man i øvrigt er i stand til at leve op til de forpligtelser, der følger med brugen af standardbe-

stemmelserne. Det er derfor vigtigt, at man sætter sig grundigt ind i indholdet af standardbe-

stemmelserne. 

Det er muligt at lade standardbestemmelserne være en del af en bredere kontrakt mellem to 

parter, ligesom det også er muligt at medtage andre bestemmelser eller yderligere garantier. 

Man må imidlertid ikke foretage ændringer i standardbestemmelsernes indhold eller medtage 

andre bestemmelser, der direkte eller indirekte har betydning for standardbestemmelsernes 

indhold. Gør man dette, vil der ikke længere være tale om standardbestemmelser, der uden 

videre kan benyttes ved en overførsel. Se mere herom i afsnit 3.5. nedenfor. 

 

Sag ved EU-Domstolen (C-311/18) 

Overfører du personoplysninger til tredjelande, og bruger du i den forbindelse EU-

Kommissionens standardkontrakter som overførselsgrundlag, skal du være opmærk-

som på, at der for tiden verserer en sag ved EU-Domstolen om brugen og gyldigheden 

af disse standardkontrakter.  

EU-Domstolen har meddelt, at den planlægger at høre sagen den 9. juli 2019. Datoen 

for EU-Domstolens domsafsigelse kendes endnu ikke. Du kan læse mere om sagen 

på EU-Domstolens hjemmeside13. 

 

 
12  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international- transfers/transfer/index_en.htm 

13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2017.006.01.0039.01.DAN
 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2017.006.01.0039.01.DAN
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3.5 ”Ad hoc”-kontrakter 

”Ad hoc”-kontrakter er kontrakter, der sprogligt og formmæssigt har et andet indhold end de 

standardbestemmelser om databeskyttelse, der er vedtaget af EU-Kommissionen eller af en 

tilsynsmyndighed. 

Fordelen ved at benytte en ”ad hoc”-kontrakt kan være, at virksomheder og myndigheder får 

mulighed for selv at påvirke indholdet i en kontrakt. 

Ulempen ved at benytte ”ad hoc”-kontrakter er derimod, at overførsler baseret på disse kræver 

specifik godkendelse fra en kompetent tilsynsmyndighed, og en udtalelse fra Det Europæiske 

Databeskyttelsesråd.  

Der må endvidere påregnes en vis sagsbehandlingstid ved godkendelse af ”ad hoc”-kontrak-

ter, da tilsynsmyndighederne vil være nødt til at foretage en konkret vurdering af, om der med 

kontrakten gives de fornødne garantier. Ønsker du at udarbejde en ”ad-hoc”-kontrakt, kan du 

med fordel tage udgangspunkt i EU-Kommissionens standardbestemmelser, da ”ad hoc”-kon-

trakter vil skulle indeholde mange af de samme elementer, hvis de skal kunne anses for at 

stille fornødne garantier. 
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4. Overførsel til usikre tredjelande m.fl. 

– særlige undtagelser 
 

 

Forudsat at EU-Kommissionen ikke har fastslået, at et tredjeland eller en internationale orga-

nisation er sikker (se afsnit 2), og forudsat at der ikke på anden vis kan gives de fornødne 

garantier (se afsnit 3), kan en overførsel finde sted, hvis en af de særlige undtagelser, der 

omtales nedenfor er opfyldt.  

Har du brug for at anvende en af de særlige undtagelser, er det vigtigt, at du husker på, at 

betingelserne i databeskyttelsesforordningens øvrige bestemmelser fortsat også skal efterle-

ves. Du skal endvidere være opmærksom på, at undtagelserne kun kan benyttes i et begræn-

set omfang. Undtagelser lig dem der nævnes nedenfor, skal fortolkes restriktivt, og kan såle-

des ikke anvendes i forhold til overførsler, der må betegnes som masseoverførsler eller struk-

turelle overførsler.   

Det Europæiske Databeskyttelsesråd har i øvrigt vedtaget et sæt retningslinjer vedrørende de 

særlige undtagelser i forordningens artikel 49. Retningslinjerne giver en mere udførlig gen-

nemgang af nedenstående regler, og du finder dem på Datatilsynets hjemmeside14.

  

4.1 Samtykke 

En overførsel til et tredjeland kan finde sted, hvis den registrerede person har givet sit udtryk-

kelige samtykke til overførslen. 

Dette betyder, at der skal være tale om en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilken-

degivelse fra den registrerede. Herudover skal den registrerede informeres om de mulige risici, 

som overførslen kan medføre for den registrerede. Risikoen ved at overføre personoplysninger 

til et usikkert tredjeland – uden at der stilles fornødne garantier – kan bl.a. bestå i, at der i det 

pågældende tredjeland ikke nødvendigvis gælder regler om datasikkerhed, der f.eks. sikrer, 

at oplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab mv. 

Bemærk, at samtykke ikke kan anvendes ved offentlige myndigheders overførsel af person-

oplysninger til tredjelande. 

 

4.2 Nødvendig af hensyn til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem 
den dataansvarlige og den registrerede 

Hvis en overførsel af personoplysninger til et tredjeland er nødvendig af hensyn til opfyldelse 

af en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige eller af hensyn til gennemførsel 

af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en 

sådan kontrakt, kan en tredjelandsoverførsel finde sted.   

Denne undtagelse kan kun anvendes, når overførslen er nødvendig. Heri ligger, at der skal 

være en tæt og betydelig forbindelse mellem overførslen af personoplysninger og kontraktens 

formål. 

  

 

 
14  https://www.datatilsynet.dk/media/6870/edpb_guidelines_2_2018_derogations_da.pdf 

https://www.datatilsynet.dk/media/6870/edpb_guidelines_2_2018_derogations_da.pdf
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Eksempel 4 

Et dansk rejsebureau har indgået en aftale med en gruppe rejsende om at arrangere 

en rygsækrundrejse i Peru. I den forbindelse sender rejsebureauet de rejsendes 

navne til en lokal buschauffør i Lima, som skal køre de rejsende fra Lima til Machu 

Picchu. 

Hvis det er en del af aftalen mellem rejsebureauet og gruppen af rejsende, at bureauet 

skal sørge for, at de rejsende bliver fragtet med bus fra Lima til Machu Picchu, da vil 

rejsebureauet kunne sende de rejsendes navne til den lokale buschauffør i Lima, hvis 

navnene er en forudsætning for, at chaufføren kan køre de rejsende til Machu Picchu. 

 

Denne undtagelse kan i lighed med samtykke ikke benyttes ved offentlige myndigheders over-

førsel af personoplysninger til tredjelande. 

 

4.3 Nødvendig af hensyn til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem 
den dataansvarlige og en anden fysisk eller juridisk person 

En overførsel kan også finde sted, hvis overførslen er nødvendig af hensyn til indgåelse eller 

opfyldelse af en kontrakt, der i den registreredes interesse indgås mellem den dataansvarlige 

og en anden fysisk eller juridisk person. 

I modsætning til undtagelsen ovenfor, er det ikke en betingelse, at kontrakten er indgået med 

den registrerede som part, men blot, at indgåelsen eller opfyldelsen af kontrakten er i den 

registreredes interesse.  

Denne undtagelse kan kun anvendes, når overførslen er nødvendig. Også her indebærer 

denne ”nødvendighedstest”, at der skal være en tæt og betydelig forbindelse mellem overførs-

len af personoplysninger og kontraktens formål.  

Denne undtagelse kan heller ikke benyttes af offentlige myndigheder.  

 

4.4 Nødvendig af hensyn til vigtige samfundsinteresser 

Overførsler til tredjelande, der er nødvendige af hensyn til vigtige samfundsinteresser i EU-

retten eller i national ret, kan finde sted. Det er kun sådanne samfundsinteresser, der er aner-

kendt i EU-retten eller retten i den medlemsstat, som den dataansvarlige er underlagt, som 

kan danne grundlag for anvendelse af denne undtagelse. 

Som eksempler på vigtige samfundsinteresser kan nævnes international udveksling oplysnin-

ger mellem konkurrencemyndigheder eller udveksling af hensyn til folkesundheden, herunder 

i tilfælde af kontaktsporing i forbindelse med smitsomme sygdomme. 

 

Eksempel 5 

En dansk statsborger bliver efter en ferie i Burkina Faso indlagt med symptomer på 

Ebola virus. Da den pågældende borger har rejst med en gruppe amerikanske stats-

borgere, vælger de danske sundhedsmyndigheder at tage kontakt til de amerikanske 

sundhedsmyndigheder for at orientere dem om det mulige tilfælde af Ebola. I den for-

bindelse overføres der oplysninger om den danske statsborger. 
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Da der er en vigtig samfundsinteresse – i såvel EU og USA – i at begrænse antallet 

af smittede med en potentiel meget dødelig sydom som Ebola, og overførslen i denne 

situation må siges at være nødvendig af hensyn til opfyldelsen af denne vigtige sam-

fundsinteresse, vil de danske sundhedsmyndigheder kunne overføre oplysningerne til 

USA. 

 

 

4.5 Nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forvares 

Herudover kan en tredjelandsoverførsel finde sted, hvis det er nødvendig for, at et retskrav 

kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

Ved retskrav forstås domme og afgørelser truffet af administrative myndigheder og som er 

anerkendt i EU.  

Den pågældende overførsel af personoplysninger kan kun finde sted, når den er nødvendig 

for, at det pågældende retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Denne "nød-

vendighedstest" kræver en tæt og betydelig forbindelse mellem de pågældende oplysninger 

og fastlæggelsen, fremførelsen eller forsvaret af det specifikke retskrav. 

 

4.6 Nødvendig for at beskytte vitale interesser 

En tredjelandsoverførsel kan endvidere finde sted, hvis overførslen er nødvendig for at be-

skytte den registrerede eller andre personers vitale interesse. 

Undtagelsen finder f.eks. anvendelse i tilfælde af akut behov for lægebehandling, og når det 

vurderes, at en sådan overførsel er direkte nødvendig for at give den påkrævede lægebehand-

ling. I sådanne tilfælde antages det, at den overhængende risiko for alvorlig skade på den 

registrerede vejer tungere end databeskyttelseshensyn. Undtagelsen kan dog ikke anvendes 

til at begrunde overførsel af helbredsoplysninger til tredjelande, hvis formålet med overførslen 

ikke er at behandle den registrerede eller en anden person, men f.eks. at udføre almen medi-

cinsk forskning. 

Når den registrerede er i stand til at træffe en beslutning, og der kan anmodes om vedkom-

mendes samtykke, kan denne undtagelse heller ikke anvendes. 

 

Eksempel 6 

En dansk kvinde bliver under en ferie i Brasilien fundet bevidstløs på gaden og bliver 

i den forbindelse indlagt på et lokalt sygehus. Under indlæggelsen har det brasilianske 

sygehuset – til brug for behandlingen – behov for nogle specifikke sundhedsoplysnin-

ger fra Danmark. 

Det er i den indlagte kvindes vitale interesse, at hun modtager en så god og korrekt 

behandling som muligt, og det må antages at overførslen vil være direkte nødvendig 

for at give den påkrævede behandling. Det må ligeledes lægges til grund, at det – 

grundet kvindens tilstand – vil være praktisk umuligt at indhente et samtykke. Der kan 

således overføres oplysninger fra de danske sundhedsmyndigheder til det brasilian-

ske sygehus. 
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4.7 Overførsel fra et register 

En tredjelandsoverførsel kan også finde sted, hvis den sker fra et register, der, ifølge EU-ret 

eller medlemsstaternes nationale ret, er beregnet til at informere offentligheden, og som er 

tilgængeligt for offentligheden generelt eller for personer, der kan godtgøre at have en legitim 

interesse heri. 

 

Private registre (registre, som private organer har ansvaret for – f.eks. private kreditvurde-

ringsregistre) er ikke omfattet af denne undtagelse. Overførslen må heller ikke omfatte alle 

personoplysninger eller hele kategorier af personoplysninger i et register. F.eks. vil en anmod-

ning om overførsel af alle helbredsoplysninger for personer af en bestemt religiøs overbevis-

ning i et offentligt register ikke lovligt kunne finde sted.  

 

4.8 Interesseafvejning med passende garantier 

Som den sidste undtagelse kan en tredjelandsoverførsel finde sted, hvis en overførsel er nød-

vendigt af hensyn til vægtige legitime interesser, som forfølges af den dataansvarlige, og hvis 

den registreredes interesser eller rettigheder ikke går forud for disse interesser. Endvidere 

kræves det, at den dataansvarlige foretager en vurdering af alle omstændigheder i forbindelse 

med overførslen, og på baggrund heraf kan give passende garantier for en fornøden databe-

skyttelse. 

Det er væsentligt at være opmærksom på, at denne undtagelse kun kan anvendes i enkelte 

tilfælde, og bl.a. kun hvis der er tale om et begrænset antal registrerede, og hvis ingen af de 

øvrige undtagelser i afsnit 4.1. – 4.7. kan anvendes. 

Udover ovennævnte betingelser er det et krav, at den kompetente tilsynsmyndighed underret-

tes om overførelsen, og at den registrerede underrettes om de vægtige interesser, som be-

grunder overførelsen. 

Undtagelsen kan ikke anvendes af offentlige myndigheder og må i øvrigt antages kun at blive 

benyttet i meget begrænset omfang. 

 

4.8.1 Nærmere om den dataansvarliges ”vægtige legitime interesser” 

Det er kun interesser, der kan anses som ”vægtige”, som er relevante for anvendelsen af 

denne undtagelse. Det er væsentligt at være opmærksom på, at tærsklen herfor er højere end 

andre steder i forordningen. For eksempel er det ikke alle ”legitime interesser” (som kendt fra 

forordningens artikel 6, stk. 1, litra f), der også vil være ”vægtige” i undtagelsens forstand. Den 

vægtige legitime interesse skal være afgørende for den dataansvarlige. Dette kan f.eks. være 

tilfældet, hvis en dataansvarlig er nødsaget til at overføre personoplysningerne for at beskytte 

sin organisation eller sine systemer mod en alvorlig og umiddelbar skade, som i meget høj 

grad vil påvirke vedkommendes virksomhed. 

 

4.8.2 Nærmere om afvejningen mellem "den dataansvarliges vægtige legitime 

interesser" og "den registreredes interesser eller rettigheder og frihedsrettigheder" 

Undtagelsen stiller krav om, at den dataansvarlige foretager en afvejning mellem dennes væg-

tige legitime interesser på den ene side, og den registreredes interesser og rettigheder på den 

anden side. 

Den dataansvarlige skal således bl.a. nøje overveje og vurdere de mulige negative konse-

kvenser for den registrerede og enhver risiko for skade (fysisk, materiel og immateriel – f.eks. 

i form at tab af omdømme).  
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4.8.3 Nærmere om passende garantier for beskyttelse af personoplysningerne 

I forlængelse af ovenstående punkt, skal den dataansvarlige foretage en vurdering af alle om-

stændigheder i forbindelse med overførslen, og på baggrund heraf give passende garantier 

for en fornøden beskyttelse af personoplysningerne. 

Ved vurderingen af omstændighederne i forbindelse med overførslen skal den dataansvarlige 

særligt tage hensyn til personoplysningernes karakter, formålet med og varigheden af behand-

lingen, situationen i oprindelseslandet, tredjelandet og det endelige bestemmelsesland for 

overførslen. Den dataansvarlige skal ligeledes kortlægge sandsynligheden for og alvoren af 

mulige konsekvenser og risici. 

Karakteren af de passende garantier for fornøden beskyttelse af personoplysninger, vil skulle 

vurderes konkret. Afhængigt af omstændighederne vil passende garantier kunne tænkes at 

omfatte:  

 Foranstaltninger der sikrer, at oplysningerne slettes hurtigst muligt efter overførslen  

 Pseudonymisering eller kryptering af oplysninger  

 Tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af, at oplysningerne udeluk-

kende anvendes til begrænsede formål  

 

4.8.4 Nærmere om underretning af den registrerede 

Den dataansvarlige skal underrette den registrerede om overførslen og de vægtige legitime 

interesser, der forfølges. Disse oplysninger skal gives ud over de oplysninger, der kræves 

afgivet som følge af forordningens artikel 13 og 14 (oplysningspligten). 

 

4.8.5 Nærmere om underretning af tilsynsmyndigheden 

Den dataansvarlige pålægges en pligt til at underrette tilsynsmyndigheden om overførslen. 

Pligten indebærer ikke, at overførslen skal godkendes af Datatilsynet, men er tiltænkt som en 

ekstra garanti for den registrerede, idet tilsynet herved har mulighed for at vurdere indvirknin-

gerne af den enkelte overførsel på den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder.  
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1. Tredjelandsoverførsel?  

 Overvej om de pågældende oplysninger er personoplysninger, om der sker 

en overførsel, om overførslen sker til et tredjeland eller en international or-

ganisation  

 Hvis dette er tilfældet, så gå videre til næste boks. 

 

2. Iagttagelse af forordningen?  
 

 Overvej om alle forordningens regler overholdes inden tredjelandsoverfør-
sel påtænkes. 

 Hvis dette er tilfældet, så gå videre til næste boks. 

 Hvis dette ikke er tilfældet, kan overførslen ikke ske. 
 

3. Overførsel til tredjelande   

 Undersøg om tredjelandet eller den internationale  

organisation er vurderet af EU-Kommissionen som sikkert. 

 Hvis dette er tilfældet, kan du uden videre overføre oplysningerne. 

 Hvis dette ikke er tilfældet, så gå videre til næste boks. 

 

 

4. Overførsel til usikre tredjelande  

 Undersøg om der er fastsat fornødne garantier for  

tredjelandsoverførslen. 

 Hvis dette er tilfældet, kan overførslen lovligt ske. 

 Hvis dette ikke er tilfældet, så gå videre til næste boks. 

5. Særlige undtagelser?   

 Overvej om tredjelandsoverførslen kan ske ved anvendelse  
af de særlige undtagelser i forordningen. 

 Hvis dette er tilfældet, kan overførslen lovligt ske. 

 Hvis dette ikke er tilfældet, kan overførsel ikke ske. 

5. Kvikguide til tredjelandsoverførsler 
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