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Klage over behandling af personoplysninger

1. Anmodning om udtalelse
Bornholm Landbrug & Fødevarer har den 7. december 2020 på vegne af Preben Bjerregaard 
henvendt sig til Datatilsynet.

Datatilsynet har forstået Bornholm Landbrug & Fødevarers henvendelse som en klage over, 
at du har offentliggjort en liste over modtagere af tilskud til modernisering af slagtesvin på 
hjemmesiden www.gylle.dk, hvor Preben Bjerregaards navn, adresse samt hvor meget Pre-
ben Bjerregaard i 2020 har modtaget i tilskud på Landbrugsstyrelsen fremgår. 

Datatilsynet har endvidere forstået Bornholm Landbrug & Fødevarers henvendelse som en 
klage over, at du har offentliggjort urigtige oplysninger om Preben Bjerregaard idet, du på 
www.gylle.dk har skrevet under et billede af Preben Bjerregaard, at økologi er ”skidegodt at 
brande sig på”, men at det ikke er noget han selv ville drømme om at dyrke. 

Datatilsynet anmoder i den anledning dig om en udtalelse til brug for sagens behandling. Det 
bedes herunder oplyst:

 om du har offentliggjort klagers personoplysninger på hjemmesiden www.gylle.dk, og 
 til hvilke(t) formål og med hvilken hjemmel i databeskyttelsesforordningen og databe-

skyttelsesloven du har offentliggjort de omhandlede oplysninger.

Det bedes endvidere oplyst: 

 om du i lyset af klagen agter at slette oplysningerne om Preben Bjerregaard, og i be-
nægtende fald 

 hvad din begrundelse er for at afvise at slette oplysningerne. 

Datatilsynet anmoder om svar inden 3 uger fra dags dato.

Det bemærkes, at Datatilsynet på nuværende tidspunkt ikke kan udelukke, at oplysningerne 
vil kunne få betydning for bedømmelsen af en mulig overtrædelse af databeskyttelsesforord-
ningen og databeskyttelsesloven, der kan medføre straf. Datatilsynet skal derfor gøre op-
mærksom på, at du ikke er forpligtet til at afgive oplysninger i sagen, idet der i givet fald kan 
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Side 2 af 4være risiko for, at der afgives oplysninger om et strafbart forhold. Der henvises i den forbin-
delse til retssikkerhedslovens1 § 10, der er vedlagt som bilag 1.

Hvis du vælger at besvare Datatilsynets spørgsmål, vil tilsynet betragte dette som et samtykke 
til at afgive oplysninger til brug for nærværende sag. De oplysninger, som du fremkommer 
med, vil derfor kunne indgå i Datatilsynets vurdering af sagen og en eventuel efterfølgende 
straffesag.

2. Relevante retsregler
Datatilsynet kan til orientering om databeskyttelsesforordningen oplyse, at forordningen ifølge 
dennes artikel 2, stk. 1, finder anvendelse på behandling af personoplysninger, der helt eller 
delvis foretages ved hjælp af automatisk databehandling, og på anden ikke-automatisk be-
handling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.

Behandling af almindelige, ikke-følsomme oplysninger må finde sted, hvis én af følgende be-
tingelser i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a-f, er opfyldt:

a) Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et 
eller flere specifikke formål.

b) Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede 
er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den re-
gistreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

c) Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den da-
taansvarlige.

d) Behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk per-
sons vitale interesser.

e) Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse 
eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har 
fået pålagt.

f) Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge 
en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går 
forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.

Behandling af personoplysninger skal i øvrigt altid ske i overensstemmelse med de grundlæg-
gende principper i databeskyttelsesforordningens artikel 5.

Det betyder bl.a., at oplysninger skal:

a) behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede 
(»lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed«)

b) indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på 
en måde, der er uforenelig med disse formål (»formålsbegrænsning«)

c) være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de 
formål, hvortil de behandles (»dataminimering«)

d) være korrekte og om nødvendigt ajourførte; der skal tages ethvert rimeligt skridt for 
at sikre, at personoplysninger, der er urigtige i forhold til de formål, hvortil de behand-
les, straks slettes eller berigtiges (»rigtighed«)

1 Lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter med senere 
ændringer.



Side 3 af 4e) opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et 
længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende per-
sonoplysninger behandles (»opbevaringsbegrænsning«)

f) behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for de pågældende perso-
noplysninger, herunder beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod 
hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse, under anvendelse af passende tek-
niske eller organisatoriske foranstaltninger (»integritet og fortrolighed«).

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Datatilsynet 
på telefon 33 19 32 00.

Kopi af dette brev er dags dato sendt til Bornholm Landbrug & Fødevarer til orientering.

Med venlig hilsen

Line Sørensen

Bilag: Lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af 
tvangsindgreb og oplysningspligter (uddrag).
Kopi af Bornholm Landbrug & Fødevarers henvendelse af 7. december 2020, 6. 
januar 2021 til Datatilsynet og 14. april 2021. 



Side 4 af 4Bilag

Lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af 
tvangsindgreb og oplysningspligter (uddrag).

§ 9. Hvis en enkeltperson eller juridisk person med rimelig grund mistænkes for at have begået 

en strafbar lovovertrædelse, kan tvangsindgreb over for den mistænkte med henblik på at tilve-

jebringe oplysninger om det eller de forhold, som mistanken omfatter, alene gennemføres efter 

reglerne i retsplejeloven om strafferetsplejen.

Stk. 2. Reglen i stk.1 gælder ikke, hvis tvangsindgrebet gennemføres med henblik på at tilveje-

bringe oplysninger til brug for behandlingen af andre spørgsmål end fastsættelse af straf.

Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, hvis der i sagen rettes et tvangsind-

greb mod andre end den mistænkte.

Stk. 4. Den mistænkte kan meddele samtykke til fravigelse af stk. 1 og 3. Samtykke skal være 

skriftligt og skal meddeles på et frivilligt, specifikt og informeret grundlag. Et samtykke kan til en-

hver tid tilbagekaldes. Meddeler den mistænkte samtykke til fravigelse af stk. 1 og 3, finder reg-

lerne i §§ 2-8 tilsvarende anvendelse ved de i § 1, stk. 1, nævnte tvangsindgreb.

§ 10. Hvis der er konkret mistanke om, at en enkeltperson eller juridisk person har begået en 

lovovertrædelse, der kan medføre straf, gælder bestemmelser i lovgivningen m.v. om pligt til at 

meddele oplysninger til myndigheden ikke i forhold til den mistænkte, medmindre det kan ude-

lukkes, at de oplysninger, som søges tilvejebragt, kan have betydning for bedømmelsen af den 

formodede lovovertrædelse.

Stk. 2. I forhold til andre end den mistænkte gælder bestemmelser i lovgivningen m.v. om pligt 

til at meddele oplysninger, i det omfang oplysningerne søges tilvejebragt til brug for behandlin-

gen af andre spørgsmål end fastsættelse af straf.

Stk. 3. En myndighed skal vejlede den mistænkte om, at vedkommende ikke har pligt til at med-

dele oplysninger, som kan have betydning for bedømmelsen af den formodede lovovertrædelse. 

Hvis den mistænkte meddeler samtykke til at afgive oplysninger, finder reglerne i § 9, stk. 4, 2. 

og 3. pkt., tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Den mistænkte kan meddele samtykke til anvendelse af en oplysningspligt over for an-

dre med henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for en straffesag mod den mistænkte. 

Reglerne i § 9, stk. 4, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.


	320660

