Litteratur
Datatilsynet: Vejledning om fortegnelse, januar 2018
Undtagelsesbestemmelse
Virksomheder og organisationer, der beskæftiger under 250 personer kan som udgangspunkt undtages fra fortegnelseskravet. Denne
undtagelse er dog, som det vil ses, ganske snæver fordi behandlingsaktiviteter, der omfattes af én eller flere af de tre indskrænkninger,
der nævnes nedenfor, ikke vil være undtaget fra fortegnelseskravet.
Skematisk oversigt

Du beskæftiger under 250 personer

Nej

Ja

Behandlingen vil sandsynligt medføre en risiko
Ja
for den registreredes rettigheder eller
frihedsrettigheder
Nej

Behandlingen er "lejlighedsvis" 1)

Nej

Ja

Behandlingen omfatter følsomme
personoplysninger (artikel 9), eller oplysninger Ja
om straffedomme eller oplysninger om
lovovertrædelser (artikel 10)
Nej

Der skal ikke laves en fortegnelse

Der skal laves en fortegnelse, idet behandlingen
ikke kan undtages fra kravet om fortegnelse

1) Tre væsentlige indskrænkninger i adgangen til at blive undtaget
Indskrænkning 1: Behandlingsaktiviteter, der sandsynligvis vil medføre en risiko for registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, kan
ikke undtages. Det styrende for denne vurdering er den grad af risiko som behandlingen rummer for den registreredes rettigheder og
frihedsrettigheder.
Indskrænkning 2: Behandlingen foregår oftere end blot lejlighedsvist. Et eksempel på en behandling, der typisk ikke vil være lejlighedsvis
er behandlingen af personoplysninger i forbindelse med sædvanlig personaleadministration. Det må overordnet set forventes, at denne
indskrænkning medfører, at undtagelsesbestemmelsen vil få et relativt snævert anvendelsesområde. Dette er illustreret ved
nedenstående eksempel.
Eksempel: Kontingentbetaling
En mindre medlemsforening ønsker at opkræve kvartalvis kontingent fra foreningens medlemmer. For at kunne forestå denne øvelse har
foreningen alt efter, hvilken konstruktion der er valgt behov for at behandle en række personoplysninger om det enkelte medlem (eks.
navn og adresse).
Denne behandling vil ikke være ”lejlighedsvis” uagtet, at kontingentopkrævningen udelukkende foretages en gang i kvartalet. Det
skyldes, at foreningen vil opbevare personoplysningerne i den samlede tidsperiode. En sådan opbevaring er i persondataretlig forstand
et udtryk for en behandling. Foreningens kvartalvise kontingentopkrævning kan med andre ord ikke anskues særskilt fra den
kontinuerlige opbevaring. Behandlingen er ikke lejlighedsvis og derfor ikke omfattet af undtagelsen til fortegnelseskravet
Indskrænkning 3: Behandlingen indeholder særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger), eller
personoplysninger om straffedomme og lovovertrædelser.
Hvis du efter en konkret vurdering når frem til, at den behandling du foretager er omfattet af mindst en af ovennævnte
indskrænkninger, skal du føre en fortegnelse – også selvom du beskæftiger under 250 personer.

