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WP244 BILAG II - Ofte stillede spørgsmål 

 

Hvad er en ledende tilsynsmyndighed? 

 

Hovedreglen i databeskyttelsesforordningen er, at tilsynet med grænseoverskridende 

behandlingsaktiviteter, der involverer statsborgere fra mere end et EU-land, ledes af én 

tilsynsmyndighed alene, kaldet den ledende tilsynsmyndighed. Dette kaldes for "one-stop-

shop princippet".  

En ledende tilsynsmyndighed er det organ, der har det primære ansvar for behandling af 

grænseoverskridende behandlingsaktivitet, f.eks. i forbindelse med undersøgelse af en 

virksomhed med behandlingsaktiviteter i flere medlemsstater.  

 

Den ledende tilsynsmyndighed koordinerer aktiviteter og involverer berørte 

tilsynsmyndigheder i overensstemmelse med artikel 60-62 i forordningen (f.eks. "one-stop-

shop", gensidig bistand og fælles aktiviteter). Den forelægger et udkast til afgørelse for de 

tilsynsmyndigheder, der har en interesse i sagen. 

 

Hvad er grænseoverskridende behandling? 

 

Ordningen med den ledende tilsynsmyndighed er kun relevant i tilfælde af 

grænseoverskridende behandling. Det er derfor nødvendigt at fastslå, hvorvidt en 

grænseoverskridende behandling finder sted. 

Ifølge artikel 4, stk. 23, i forordningen betyder "grænseoverskridende behandling" enten:  

- behandling af personoplysninger, der finder sted som led i aktiviteter, som udføres for 

en dataansvarligs eller en databehandlers virksomheder i mere end én medlemsstat i 

Unionen, hvor den dataansvarlige eller databehandleren er etableret i mere end én 

medlemsstat eller 

 

- behandling af personoplysninger, der finder sted som led i aktiviteter, som udføres for 

en dataansvarligs eller en databehandlers eneste etablering i Unionen, men som i 

væsentlig grad påvirker eller sandsynligvis i væsentlig grad vil kunne påvirke 

registrerede i mere end én medlemsstat. 

Hvad betyder "i væsentlig grad påvirke"? 

 

Forordningen indeholder ikke en definition af "i væsentlig grad påvirke". 

 

Tilsynsmyndighederne vil fortolke "i væsentlig grad påvirker" fra sag til sag. Der vil blive 

taget hensyn til behandlingens kontekst, arten af oplysninger, formålet med behandlingen og 

faktorer såsom om behandlingen: 

- forvolder eller sandsynligvis vil forvolde enkeltpersoner skade, tab eller lidelse 

- har eller sandsynligvis vil have en reel påvirkning med hensyn til at begrænse 

rettigheder eller afskære muligheder 

- påvirker eller sandsynligvis vil påvirke enkeltpersoners sundhed, trivsel og ro i sindet 

- påvirker eller sandsynligvis vil påvirke den enkeltes finansielle eller økonomiske 

forhold eller omstændigheder 

- eksponerer enkeltpersoner for diskrimination eller uretfærdig behandling 
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- omfatter en analyse af særlige kategorier af personoplysninger eller andre følsomme 

oplysninger, særligt personoplysninger om børn 

- medfører eller sandsynligvis vil medføre en signifikant ændret opførsel hos 

enkeltpersoner 

- har usandsynlige, uventede eller uønskede konsekvenser for enkeltpersoner  

- skaber forlegenhed eller har andre negative konsekvenser, herunder skade på 

omdømmet, eller 

- omfatter behandling af en bred vifte af personoplysninger. 

Hvordan udpeges den ledende tilsynsmyndighed for den dataansvarlige? 

 

Når det er afgjort, at den pågældende behandling er grænseoverskridende, skal den ledende 

tilsynsmyndighed udpeges.   

 

Ifølge artikel 56 i forordningen er tilsynsmyndigheden i det land, hvor foretagendet har sin 

hovedvirksomhed, den ledende tilsynsmyndighed. 

 

Hvis et foretagende kun er etableret i én medlemsstat i Unionen, men behandlingen i 

væsentlig grad påvirker eller sandsynligvis i væsentlig grad vil påvirke registrerede i mere end 

én medlemsstat, bør den ledende tilsynsmyndighed være tilsynsmyndigheden på stedet for 

dette foretagende.   

 

Hvis et foretagende har flere virksomheder i EU, gælder princippet om, at 

hovedvirksomheden er stedet for foretagendets centrale administration. Men hvis en anden 

virksomhed træffer beslutning om formål med behandlingen og hjælpemidler til denne – og i 

øvrigt har beføjelse til at implementere beslutningerne – er denne virksomhed 

hovedvirksomheden. De dataansvarlige skal gøre det klart, hvor beslutningerne om formål og 

hjælpemidler for aktiviteter til behandling af persondata foretages. 

 

Hvis en virksomhed eksempelvis udfører en eller flere grænseoverskridende 

behandlingsaktiviteter, og dens centrale administration inden for EU tager beslutninger 

vedrørende alle grænseoverskridende behandlinger, vil der være én enkelt ledende 

tilsynsmyndighed for alle de grænseoverskridende behandlingsaktiviteter. Det vil være 

tilsynsmyndigheden på stedet for selskabets centrale administration.  

 

Hvis en virksomhed foretager flere grænseoverskridende behandlingsaktiviteter, og 

beslutninger om formål og hjælpemidler i behandlingen er taget i forskellige enheder, vil der 

være mere end én ledende tilsynsmyndighed. Det vil være myndighederne på de steder, hvor 

enhederne, som træffer beslutning om de respektive grænseoverskridende 

behandlingsaktiviteter, er placeret. For at få fuldt udbytte af one-stop-shop-mekanismen med 

en enkelt ledende tilsynsmyndighed for alle grænseoverskridende behandlinger, bør 

virksomheder overveje at samle beslutningsmyndigheden for databehandlingsaktiviteter for 

personoplysninger på ét sted. 

 

Hvilke kriterier anvendes til at udpege den dataansvarliges ledende tilsynsmyndighed? 

 

Nedenstående faktorer er nyttige til at fastslå placeringen af en dataansvarligs 

hovedvirksomhed: 

- Har virksomheden en enkelt etablering i EU?  
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Hvis det er tilfældet, og hvis behandlingen i væsentlig grad påvirker eller 

sandsynligvis i væsentlig grad vil påvirke registrerede i flere medlemsstater, er den 

ledende tilsynsmyndighed tilsynsmyndigheden på lokaliteten, hvor etableringen er 

placeret.   

- Har virksomheden en central administration i EU? 

 

o Hvis det er tilfældet, hvad er da dens rolle, og bliver beslutninger om mål og 

hjælpemidler for behandlingen taget i denne etablering, og har denne 

etablering beføjelse til at implementere beslutninger om 

behandlingsaktiviteter? 

 

o Hvis det ikke er tilfældet, er der da andre enheder, hvor: 

 

 der tages beslutninger om aktiviteter, som vedrører databehandling? 

 myndigheden til at træffe afgørelse gennemførelsen af beslutninger er 

placeret? 

 direktøren (eller direktørerne) med overordnet ledelsesansvar for de 

grænseoverskridende behandlingsaktiviteter er placeret? 

 den dataansvarlige eller databehandleren er registreret som virksomhed 

i et bestemt land? 

Hvordan udpeges databehandleres ledende tilsynsmyndighed? 

 

Forordningen gør det også muligt for databehandlere, der er omfattet af forordningen og er 

etableret i mere end en medlemsstat, at få gavn af one-stop-shop-systemet. 

 

I henhold til artikel 4, stk. 16, litra b) er databehandlerens hovedvirksomhed den lokalitet i 

EU, hvor databehandlerens centrale administration er placeret, eller, hvis der ikke er en 

central administration i EU, den lokalitet i EU, hvor den primære behandlingsaktivitet 

(databehandleren) foregår. 

 

I medfør af betragtning 36 er den kompetente ledende tilsynsmyndighed databehandlerens 

tilsynsmyndighed i tilfælde, hvor både en dataansvarlig og en databehandler er involveret. I 

en sådan situation bliver databehandlerens tilsynsmyndighed betragtet som en "berørt 

tilsynsmyndighed«, der bør deltage i samarbejdsproceduren. 


