
Fra: 1 - ERST Høring
Til: Privacy Post
Emne: Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr. udkast til forslag om udstedelse af en ny

persondatasikkerhedsbekendtgørelse - journalnummer 2020-10813(ERST Sagsnr: 2020 - 14445)
Dato: 21. oktober 2020 12:05:55

Kære Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen har modtaget høring vedr. udkast til forslag om udstedelse af en ny
persondatasikkerhedsbekendtgørelse.

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget bekendtgørelsesudkastet i
høring.
 
OBR har følgende vurdering af udkastets administrative konsekvenser for erhvervslivet samt
bemærkninger til Erhvervsstyrelsens vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering.
 
Administrative konsekvenser
OBR har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for erhvervslivet.
 
OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konsekvenser for
erhvervslivet. Disse konsekvenser vurderes at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres
nærmere.
 
Principper for agil erhvervsrettet regulering
OBR har i forbindelse med præhøringen af bekendtgørelsesudkastet afgivet bemærkninger til
Erhvervsstyrelsens vurdering af, at et eller flere af principperne for agil erhvervsrettet regulering
er relevante for de konkrete ændringer i bekendtgørelsesudkastet. OBR har ingen yderligere
bemærkninger hertil.
 
Kontaktperson vedr. ovenstående bemærkninger:
 
Nicolaj Sylvester Brarup
Fuldmægtig
Tlf. direkte: 35 29 16 96
E-post: NicSyl@erst.dk
 
Med venlig hilsen

Anne-Sofie Secher
Stud.jur.

ERHVERVSSTYRELSEN
JURA

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291289
E-mail: AnnSec@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk

ERHVERVSMINISTERIET

mailto:hoering@erst.dk
mailto:privacypost@erst.dk
mailto:NicSyl@erst.dk
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/


Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om
formål og lovgrundlag for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk. 
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.
 
 

https://erhvervsstyrelsen.dk/privatlivspolitik
https://hjaelp.virk.dk/digital-post


Fra: FMN-NER Echsner-Rasmussen, Nicklas Schreiber
Til: Rumaisa Hajaj Kaltoum; Ninni Gustavsen; Christina Toft Michelsen
Cc: FMN-LMP Plum, Lars Munk; FMN-MOC Christoffersen, Mogens Østergaard Saltan; FMN-CHSSC Christensen,

Christine Engel; FMN-NLS Stage, Nanna Louise
Emne: FMN svar på høring vedr. ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse [RELEASABLE TO INTERNET

TRANSMISSION]
Dato: 27. oktober 2020 17:42:57
Vedhæftede filer: Høring over forslag om udstedelse af ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse.pdf

Forslag til ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse.pdf
Høringsbrev.pdf

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Kære ERST
 
Tak for høringen.
 
Som I skulle være blevet informeret om, var denne høring blevet internt fejlfordelt,
hvorfor vi først har fået høringen i mandags. I den forbindelse vil jeg kvittere for
fristforlængelsen, som er meget værdsat.
 
Vi har ingen bemærkninger til høringen.
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Nicklas Schreiber Echsner-Rasmussen
Fuldmægtig
 
Forsvarsministeriet
Sikkerhed & Cyber
Holmens Kanal 9, 1060 København K
Tel. +45 6187 1414
E-mail: ner@fmn.dk
www.fmn.dk

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

 

Vi goer opmaerksom paa, at denne e-mail kan indeholde information, der kun er beregnet for
modtageren. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, maa du ikke anvende indholdet i
nogen sammenhaeng og vi beder dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-
funktionen. Samtidig beder vi dig slette alle kopier af e-mailen i dit system uden at videresende eller
kopiere den. Selvom e-mailen og enhvert vedhaeftet fil efter vores overbevisning er fri for virus og
andre fejl, som kan paavirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og laeses, aabnes
den paa modtagerens eget ansvar. Vi paatager os ikke noget ansvar for tab eller skade, som er
opstaaet i forbindelse med at modtage eller aabne e-mailen. Hvis du har problemer med at aabne
vedhaeftede filer, kan du finde information paa dette link http://www.fmi.dk/Pages/winmail.aspx.

Please note that this message may contain confidential information. If you have received this
message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, and then delete the
message from your system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we
believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect
the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or
her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of
this message. If you are having trouble opening attached files, you can get further information via this
link http://www.fmi.dk/Pages/winmail.aspx.
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From:                                 Rumaisa Hajaj Kaltoum <RumHaj@erst.dk>
Sent:                                  25-09-2020 15:19:56 (UTC +02)
To:                                      Privacy Post <privacypost@erst.dk>
Cc:                                      Ninni Gustavsen <NinGus@erst.dk>; Christina Toft Michelsen <chtoch@erst.dk>
Subject:                             Høring over forslag om udstedelse af ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse


(FMI-KI besked: Denne mail kommer fra Internettet.) 


Til høringsparterne 
 
Vedhæftet fremsendes høring over forslag om udstedelse af ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse. 
Materialet er dags dato lagt på Høringsportalen. Forslaget kan tilgås på følgende link: 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64354 
 
Ændringen indebærer at udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester bliver 
omfattet af bekendtgørelsen. Derudover vil en række bestemmelser i den gældende udbudsbekendtgørelse 
blive rykket over i persondatasikkerhedsbekendtgørelsen.
Høringsfristen er fredag den 23. oktober 2020 kl. 15.
 
Se nærmere i vedhæftede høringsbrev.
 
Med venlig hilsen


Rumaisa Hajaj Kaltoum
Fuldmægtig


ERHVERVSSTYRELSEN
   


Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291916
E-mail: RumHaj@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk


ERHVERVSMINISTERIET


Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og lovgrundlag for 
databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk. 
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk. 



https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64354

https://erhvervsstyrelsen.dk/privatlivspolitik

https://hjaelp.virk.dk/digital-post
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Bekendtgørelse om persondatasikkerhed i forbindelse med udbud 
af offentlige elektroniske kommunikationstjenester og 


nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester1  
 


 


I medfør af § 8, stk. 1 og 4, § 80 og § 81, stk. 2, i lov om [elektroniske kommunikationsnet og -


tjenester, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014, som ændret ved lov nr. 1567 af 15. 


december 2015], fastsættes: 


 


Anvendelsesområde 


 


§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på følgende:  


1) styring af risici for persondatasikkerhed og underretning om brud på persondatasikkerhed 


i forbindelse med udbud af offentlige elektroniske kommunikationstjenester og 


nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, 


2) A-nummervisning,  


3) opbevaring og behandling af trafik- og lokaliseringsdata i forbindelse med elektronisk 


kommunikation. 


Stk. 2.  Udbud af elektroniske kommunikationstjenester, der alene udbydes ved hjælp af 


forudbetalte kort, eller elektroniske kommunikationstjenester, der kan sidestilles hermed, er ikke 


omfattet af §§ 7-8. 


Stk. 3.  Bestemmelserne i §§ 7-8 kan efter forudgående aftale mellem slutbruger og en 


erhvervsmæssig udbyder af offentlige elektroniske kommunikationsnet og – tjenester samt 


nummeruafhængig interpersonelle kommunikationstjenester fraviges i aftaler, hvor der er tale 


om kundeforhold, der ikke er omfattet af aftalelovens § 38 a om forbrugeraftaler. 


 


Definitioner 


 


§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 


1) Brud på persondatasikkerheden: Sikkerhedsbrud, der fører til hændelig eller ulovlig 


tilintetgørelse, tab, ændring, ubeføjet videregivelse af eller adgang til persondata, der 


sendes, lagres eller på anden måde behandles i forbindelse med udbuddet af en offentlig 


elektronisk kommunikationstjeneste samt en nummeruafhængig interpersonel 


kommunikationstjeneste. 


2) Forudbetalte elektroniske kommunikationstjenester: Udbud af tjenester, hvor 


slutbrugeren via køb af et kort eller elektroniske kommunikationstjenester, der kan 


sidestilles hermed, forudbetaler den samlede tjeneste, inklusive løbende forbrug. 


3) A-nummer: Den kaldende abonnents nummer 


4) A-nummeroverførsel: Overførsel af A-nummer til den kaldte abonnent med henblik på 


visning hos denne. 


5) Tilsluttet nummer: Den kaldte brugers nummer, uanset om dette er forskelligt fra det 


nummer, den kaldende bruger har kaldt. 


6) Trafikdata: Data, som behandles med henblik på overførsel af kommunikation i et 


elektronisk kommunikationsnet eller debitering heraf. 


 
1 ) Bekendtgørelsen indeholder regler, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF af 12. juli 2002, EF-Tidende 2002, nr. L 201, side 37, og Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv(EU) 2018/1972 af 11. december 2018, nr. L321/36 om oprettelse af en europæisk kodeks for 
elektronisk kommunikation (omarbejdning) 



https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/462#Henvisning_idaeaed904-81a5-4ff7-a2b8-dfe8710bbbfd





7) Lokaliseringsdata: Data, som behandles i et elektronisk kommunikationsnet, og som 


angiver den geografiske placering af det terminaludstyr, som brugeren af en offentlig 


elektronisk kommunikationstjeneste anvender. 


8) Tillægstjeneste: Enhver form for tjeneste, der kræver behandling af trafik eller 


lokaliseringsdata, som ikke er trafikdata, ud over hvad der er nødvendigt for overførsel 


af kommunikation eller debitering heraf. 


9) Bruger: En fysisk person, som anvender en offentligt tilgængelig elektronisk 


kommunikationstjeneste i privat eller forretningsmæssig øjemed uden nødvendigvis at 


abonnere på den pågældende tjeneste. 


 


Risikostyring 


 


§ 3. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationstjenester og nummeruafhængige 


interpersonelle kommunikationstjenester skal løbende træffe passende tekniske og 


organisatoriske foranstaltninger med henblik på at styre risici for persondatasikkerheden i 


forbindelse med udbud af elektroniske kommunikationstjenester og nummeruafhængige 


interpersonelle kommunikationstjenester. Udbyderne skal gennem disse foranstaltninger sikre et 


sikkerhedsniveau, der, under hensyn til teknologiens aktuelle stade og omkostningerne i 


forbindelse med gennemførelsen af foranstaltningerne, står i forhold til risici. 


Stk. 2. De foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1, skal som minimum 


1) sikre, at kun autoriserede personer får adgang til persondata til lovlige formål, 


2) beskytte lagrede eller sendte persondata mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, hændeligt 


tab eller ændring og ubeføjet eller ulovlig lagring, behandling, adgang eller videregivelse, og 


3) gennemføre en sikkerhedspolitik for persondatasikkerheden i forbindelse med udbud af 


elektroniske kommunikationstjenester og nummeruafhængige interpersonelle 


kommunikationstjenester. 


 


Særlig risiko for brud på persondatasikkerheden 


 


§ 4. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationstjenester og nummeruafhængige 


interpersonelle kommunikationstjenester skal informere deres slutbrugere, hvis der er særlig 


risiko for brud på persondatasikkerheden. Hvis risikoen ligger uden for de foranstaltninger, der 


skal træffes af udbyderen efter denne bekendtgørelse, skal udbyderen tillige informere 


slutbrugerne om, hvordan hændelsen i givet fald kan forebygges. Udbyderen skal herunder 


angive de omkostninger, der sandsynligvis vil være forbundet hermed. 


 


Underretning om brud 


 


§ 5. Underretning om brud på persondatasikkerheden efter artikel 2 i Kommissionens forordning 


(EU) nr. 611/2013 af 24. juni 2013 om de foranstaltninger, der skal anvendes ved underretningen 


om brud på persondatasikkerheden, skal ske til Erhvervsstyrelsen. 


Stk. 2. Uden at det berører en udbyder af offentlige elektroniske kommunikationstjenesters eller 


nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenesters pligt til underretning efter den i 


stk. 1 nævnte forordning, kan Erhvervsstyrelsen, i tilfælde hvor underretning ikke allerede er 


sket og efter at have vurderet bruddets sandsynlige negative virkninger, kræve, at udbyderen 


underretter slutbrugeren eller evt. berørte fysiske personer om sikkerhedsbruddet. 


 


Optegnelser over brud på persondatasikkerheden 


 


§ 6. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationstjenester og nummeruafhængige 


interpersonelle kommunikationstjenester skal føre optegnelser over brud på 


persondatasikkerheden. Optegnelserne skal indeholde oplysninger om omstændighederne 







vedrørende bruddene, deres virkninger og de afhjælpende foranstaltninger, der er truffet. 


Optegnelserne skal være tilstrækkeligt detaljerede til, at Erhvervsstyrelsen kan føre kontrol med 


overholdelsen af Kommissionens forordning (EU) nr. 611/2013 af 24. juni 2013, jf. § 13. 


Optegnelserne skal kun indeholde de oplysninger, der er nødvendige til dette formål. 


 


Hemmeligholdelse og oplysningspligt 


 


§ 7. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som udbyder A-


nummervisning, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, skal give mulighed for, at den kaldende abonnent gratis kan 


forhindre A-nummeroverførsel, jf. § 2, stk. 1, nr. 4. Denne mulighed skal den kaldende abonnent 


have for hvert enkelt opkald og for hver enkelt forbindelse. 


Stk. 2. Udbydere, som nævnt i stk. 1, skal give mulighed for, at den kaldte abonnent gratis kan 


1) forhindre visning af A-nummeret ved ankommende opkald, og 


2) afvise ankommende opkald, når den kaldende bruger eller abonnent har blokeret visning af 


A-nummeret. Dette forudsætter, at A-nummeret kan vises, inden opkaldet besvares. 


Stk. 3. Stk. 1 finder også anvendelse på opkald til udlandet samt Færøerne og Grønland. Stk. 2 


finder også anvendelse på ankommende opkald fra udlandet samt Færøerne og Grønland. 


 


§ 8. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som udbyder 


tjenester, der muliggør visning af tilsluttet nummer, skal give den kaldte abonnent mulighed for 


gratis at blokere for, at den kaldende bruger kan identificere det tilsluttede nummer, jf. § 2, stk. 


1, nr. 5. 


Stk. 2. Stk. 1 finder også anvendelse på ankommende opkald fra udlandet samt Færøerne og 


Grønland. 


 


§ 9. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal ved udbud af 


faciliteter som nævnt i §§ 7 og 8 sikre, at en blokering af visning af A-nummer eller tilsluttet 


nummer suspenderes 


1) ved indgreb i meddelelseshemmeligheden, jf. retsplejelovens kap. 71 og 


2) ved opkald til den offentlige alarmtjeneste (112). 


Stk. 2. Udbydere, som nævnt i stk. 1, skal sikre, at der i de i stk. 1, nr. 2, nævnte tilfælde ses bort 


fra, at en abonnent eller bruger ikke har givet samtykke til, at lokaliseringsdata behandles, jf. § 


11. 


 


Behandling af trafik- og lokaliseringsdata 


 


§ 10. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester samt udbydere af 


nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester skal sikre, at trafikdata, jf. § 2, stk. 


1, nr. 6, vedrørende abonnenter eller brugere slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er 


nødvendige for fremføringen af kommunikationen, jf. dog stk. 2-5 og retsplejelovens § 786, stk. 


4, eller regler udstedt i medfør heraf. 


Stk. 2. Uanset stk. 1 må en udbyder, som nævnt i stk. 1, behandle og opbevare trafikdata med 


henblik på debitering af abonnenter og afregning for samtrafik. En sådan behandling og 


opbevaring af data er tilladt indtil udløbet af den lovhjemlede forældelsesfrist for de omhandlede 


gældsforpligtelser og afregninger. 


Stk. 3. Uanset stk. 1 må en udbyder, som nævnt i stk. 1, behandle trafikdata, jf. § 2, stk. 1, nr. 6, 


vedrørende abonnenter eller brugere med henblik på markedsføring af elektroniske 


kommunikationstjenester samt nummeruafhængig interpersonelle kommunikationstjenester 


eller levering af tillægstjenester, jf. § 2, stk. 1, nr. 8, forudsat at abonnenten eller brugeren forud 


for behandlingen har givet sit samtykke hertil. Behandlingen er kun tilladt i det omfang og 


tidsrum, som tjenesten eller markedsføringen kræver. Abonnenten eller brugeren skal på et 


hvilket som helst tidspunkt have mulighed for at trække sit samtykke tilbage. 







Stk. 4. Udbydere, som nævnt i stk. 1, skal underrette abonnenten eller brugeren om, hvilke typer 


af trafikdata der behandles med henblik på de i stk. 2 og 3 omhandlede formål og om 


behandlingens varighed. Ved behandling med henblik på de i stk. 3 omhandlede formål skal 


underretning ske, inden samtykke indhentes. 


Stk. 5. Udbydere, som nævnt i stk. 1, skal sikre, at behandling af trafikdata som nævnt i stk. 1-4 


kun foretages af personer, som er ansat hos eller handler efter bemyndigelse fra udbydere af 


offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester eller udbydere af nummeruafhængige 


interpersonelle kommunikationstjenester, og som er beskæftiget med debitering eller 


trafikstyring, behandling af klager eller andre henvendelser fra abonnenter, opsporing af svig 


eller med markedsføring af udbyderens egne tjenester eller levering af tillægstjenester. I 


forbindelse med behandlingen af sådanne konkrete sager skal behandlingen af trafikdata 


begrænses til alene at vedrøre det, der er nødvendigt for behandlingen af sagen. 


Stk. 6. § 10, stk. 1-5 indskrænker ikke Erhvervsstyrelsens, Teleklagenævnets eller 


Teleankenævnets mulighed for at indhente oplysninger om trafikdata i forbindelse med 


behandlingen af konkrete sager. 


 


 


§ 11. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester eller udbydere af 


nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester må kun behandle 


lokaliseringsdata, jf. § 2, stk. 1, nr. 7, bortset fra trafikdata, i følgende tilfælde, jf. dog 


retsplejelovens § 791 a, stk. 5 og 6 


1) når data er anonymiseret, eller 


2) når abonnenten eller brugeren har givet samtykke til behandlingen, og da kun i det omfang og 


i det tidsrum, som er nødvendigt for levering af en tillægstjeneste, jf. § 2, stk. 1, nr. 8. 


Stk. 2. Udbydere, der foretager behandling af lokaliseringsdata som nævnt i stk. 1, nr. 2, skal, 


inden abonnentens eller brugerens samtykke indhentes, underrette abonnenten eller brugeren om, 


hvilken type lokaliseringsdata, bortset fra trafikdata, der behandles. Udbydere skal tillige oplyse, 


hvorfor og hvor længe data behandles, og om data videregives til tredjemand med henblik på 


levering af en tillægstjeneste. 


Stk. 3. Hvis abonnenten eller brugeren efter stk. 1, nr. 2, har givet sit samtykke til behandling af 


lokaliseringsdata, bortset fra trafikdata, skal abonnenten eller brugeren fortsat have mulighed for 


gratis og på en enkel måde midlertidigt at forhindre behandling af sådanne data ved hvert enkelt 


opkald til nettet eller ved hver enkelt fremføring af kommunikation. Abonnenten eller brugeren 


skal på et hvilket som helst tidspunkt have mulighed for at trække sit samtykke tilbage. 


Stk. 4. Udbydere, som nævnt i stk. 1, skal sikre, at behandling af lokaliseringsdata, bortset fra 


trafikdata, i henhold til stk. 1-3 kun foretages af personer, som er ansat hos eller handler efter 


bemyndigelse fra udbyderen af nettet eller tjenesten eller fra den tredjemand, som leverer 


tillægstjenesten. Behandling som nævnt i stk. 1, nr. 2, skal begrænses til det, der er nødvendigt 


for levering af tillægstjenesten. 


 


Tilsyn med foranstaltninger til styring af risici for persondatasikkerheden, hemmeligholdelse 


og oplysningspligt samt behandling af trafik- og lokaliseringsdata. 


 


§ 12. Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med de foranstaltninger, som udbydere af offentlige 


elektroniske kommunikationstjenester og nummeruafhængige interpersonelle 


kommunikationstjenester skal træffe efter § 3. Erhvervsstyrelsen fører ligeledes tilsyn med 


udbydere af offentlige elektroniske kommunikationstjenester og nummeruafhængige 


interpersonelle kommunikationstjenester jf. og §§ 7-11. 


Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med tilsyn efter stk. 1 påbyde udbydere af offentlige 


elektroniske kommunikationstjenester og nummeruafhængige interpersonelle 


kommunikationstjenester at gennemføre de tiltag, som, Erhvervsstyrelsen vurderer, er 


nødvendige for at sikre, at kravene i § 3 og §§ 7-11 er overholdt. 







Stk. 3. Ved manglende efterlevelse af stk. 2, kan Erhvervsstyrelsen træffe beslutning om at give 


tvangsbøder efter telelovens § 79. 


 


Tilsyn med Kommissionens forordning om foranstaltninger til underretning om brud på 


persondatasikkerheden 


 


§ 13. Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med og træffer afgørelser om udbydere af offentlige 


elektroniske kommunikationstjenesters samt nummeruafhængige interpersonelle 


kommunikationstjenesters overholdelse af bestemmelser i Kommissionens forordning (EU) nr. 


611/2013 af 24. juni 2013 om de foranstaltninger, der skal anvendes ved underretningen om brud 


på persondatasikkerheden. 


Stk. 2. I forbindelse med afgørelser efter stk. 1 kan Erhvervsstyrelsen meddele påbud om 


overholdelse af bestemmelser i den i stk. 1 nævnte forordning. 


Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan pålægge udbydere af offentlige elektroniske 


kommunikationstjenester og nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, som 


et påbud retter sig imod, tvangsbøder med henblik på at gennemtvinge, at påbuddet efterkommes, 


hvis parten ikke efterkommer påbuddet. 


 


Klageadgang og straf 


 


§ 14. Klager over Erhvervsstyrelsens afgørelser i henhold til § 12, stk. 1 og § 13, stk. 1, kan 


indbringes for Teleklagenævnet i overensstemmelse med § 76, stk. 1, i lov om elektroniske 


kommunikationsnet og -tjenester og bekendtgørelse om Teleklagenævnets virksomhed. 


 


§ 15. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 3, 4 og 6 samt §§ 7-11 eller undlader at 


efterkomme påbud givet efter § 5, stk. 2, § 12, stk. 2 og § 13, stk. 2. 


Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i 


straffelovens 5. 


 


Ikrafttræden 


§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. december 2020. 


Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 462 af 23. maj 2016 om persondatasikkerhed i forbindelse med 


udbud af offentlige elektroniske kommunikationstjenester ophæves. 
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Jf. høringsliste 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Høring af udkast til forslag om udstedelse af en ny persondatasikkerheds-


bekendtgørelse 


 


Erhvervsstyrelsen skal hermed sende udkast til en ny persondatasikkerheds-


bekendtgørelse i høring.  Udstedelsen af en ny persondatasikkerhedsbekendt-


gørelse sker i sammenhæng med forslaget om ændring af §§ 7-8 i teleloven 


som forventes at træde i kraft den 21. december 2020.  


 


Nærværende forslag til en ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse indeholder 


følgende ændringer: 


• At §§ 20-25 (og relevante henvisninger i § 1, stk. 3-4, § 2, stk.1, nr. 


1- 4 og nr. 14-16 samt § 26) i BEK nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud 


af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (udbudsbekendtgø-


relsen) skal rykkes over i BEK nr. 462 af 23. maj 2016 om personda-


tasikkerhed i forbindelse med udbud af offentlige elektroniske kom-


munikationstjenester (persondatasikkerhedsbekendtgørelsen), der li-


gesom bestemmelserne anført overfor, er udstedt med hjemmel i tele-


lovens § 8.  


• Udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstje-


nester bliver omfattet af relevante regler i persondatasikkerhedsbe-


kendtgørelsen.  


• Der er ligeledes foretaget enkelte konsekvensrettelser i forhold til re-


aktions- og sanktionsbestemmelser samt klageadgang. Rettelserne er 


ikke en ændring af retsstilling, men en tydeliggørelse heraf, da rettel-


serne alle er hjemlet i teleloven.  


 


Overflytning af bestemmelser fra udbudsbekendtgørelsen til persondatasik-


kerhedsbekendtgørelsen 


Efter Telelovens § 8, stk. 1 og stk.  3 har Erhvervsministeren hjemmel til at 


udstede regler om A-nummervisning, automatisk viderestilling, samt opbeva-


ring og behandling af trafikdata og lokaliseringsdata.  


 


Med dette forslag lægges der op til, at bestemmelserne, som udspringer af Er-


hvervsministerens bemyndigelse i teleloven til at fastsætte nærmere regler, 


rykkes over i persondatasikkerhedsbekendtgørelsen.  


 


 


 


 


 


25. September 2020 


Sag 2020-10813 


/RHK 
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Dahlerups Pakhus 


Langelinie  Allé 17 


2100 København Ø 
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CVR-nr  10 15 08 17 


E-post    erst@erst.dk 


www.erst.dk 


 


 


ERHVERVSMINISTERIET 







 


Tilføjelsen af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester 


Der arbejdes på at nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjene-


ster tilføjes i telelovens § 8. Ændringen vil betyde, at Erhvervsministeren kan 


fastsætte regler for udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommu-


nikationstjenesters behandling af persondata. Ændringerne i teleloven sker 


som led i implementering af direktiv om oprettelse af en europæisk kodeks for 


elektronisk kommunikation (omarbejdning) (herefter teledirektivet).  Teledi-


rektivet indeholder en definition af elektroniske kommunikationstjenester, der 


bl.a. omfatter nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester.  


For nærmere oplysninger omkring dette lovforslag henvises der til høring 


heraf på Høringsportalen1. 


 


Ved tilføjelsen af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjene-


ster i persondatasikkerhedsbekendtgørelsen sikres det, at den udvidede defini-


tion af ”elektroniske kommunikationstjenester” i det nye teledirektiv bliver 


manifesteret i både loven og bekendtgørelsen. 


 


Den gældende persondatasikkerhedsbekendtgørelse indeholder kun krav til 


udbydere af offentlige elektroniske kommunikationstjenester. Med nærvæ-


rende forslag om en ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse vil bekendtgørel-


sens anvendelsesområde udvides så udbydere af nummeruafhængige interper-


sonelle kommunikationstjenester ligeledes bliver omfattet ad relevante regler 


i bekendtgørelsen.  Ændringen vil bl.a. betyde, at Erhvervsstyrelsen fremad-


rettet vil skulle føre tilsyn med, at udbydere af nummeruafhængige interper-


sonelle kommunikationstjenester overholder reglerne i persondatasikkerheds-


bekendtgørelsen. 


 


Tydeliggørelse af retsstilling vedrørende Erhvervsstyrelsens reaktions-, sank-


tionsbestemmelser og klageadgang.  


Den gældende § 7 i persondatasikkerhedsbekendtgørelsen erstattes med en re-


videret tilsynsbestemmelse i § 12 i den nye persondatasikkerhedsbekendtgø-


relse. Den nye persondatasikkerhedsbekendtgørelses § 12, stk. 1 (dvs. § 7 i 


den gældende bekendtgørelse) er udvidet til at omfatte de regler, der overføres 


fra udbudsbekendtgørelsen.  


 


Til § 12 i den nye persondatasikkerhedsbekendtgørelse tilføjes også et stk. 3, 


som indeholder en reaktionsmulighed, i form af tvangsbøder, ved udbydernes 


manglende efterlevelse af et evt. påbud udstedt af Erhvervsstyrelsen. 


 


Erhvervsstyrelsens mulighed for at pålægge tvangsbøder har altid været en 


mulighed i medfør af teleloven. Erhvervsstyrelsens mulighed for at pålægge 


udbydere tvangsbøder ved manglende efterlevelse af styrelsens påbud følger 


af telelovens §§ 20 og 73 samt §79.  


 


Den nye persondatasikkerhedsbekendtgørelses §§ 14 og 15 (vedrørende kla-


geadgang og straf) svarer til den nuværende bekendtgørelses §§ 9 og 10.  


 
1 https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64026 







Den nye persondatasikkerhedsbekendtgørelses § 14 er blevet udvidet til at om-


fatte §§ 12 og 13. Derudover er den nye persondatasikkerhedsbekendtgørelses 


§ 15 udvidet til at omfatte brud på persondatasikkerheden, hemmeligholdelse 


og oplysningspligt samt behandling af trafik- og lokaliseringsdata.   


 


I den nye persondatasikkerhedsbekendtgørelse samles §§ 14 og 15 endvidere 


under ét afsnit med betegnelsen ”Klageadgang og straf” 


 


Ved ændringen af disse bestemmelser gøres den allerede gældende retsstilling 


således tydelig og ensrettet i den nye persondatasikkerhedsbekendtgørelse. 


 


Videre proces 


Erhvervsstyrelsen skal venligst anmode om at modtage høringssvar senest fre-


dag den 23. oktober 2020 kl. 15. Høringssvar bedes sendes til privacy-


post@erst.dk med kopi til RumHaj@erst.dk  og ningus@erst.dk samt angi-


velse af journalnummer 2020-10813. 


 


Spørgsmål vedrørende forslaget om ændring af persondatasikkerhedsbekendt-


gørelsen kan rettes til Rumaisa Hajaj Kaltoum, RumHaj@erst.dk , tlf. 


35291916 eller til Ninni Gustavsen, ningus@erst.dk, tlf. 35291525. 


Udkastet til den nye persondatasikkerhedsbekendtgørelse er sendt i høring hos 


høringsparterne på vedlagte høringsliste og er offentliggjort på Høringsporta-


len. 


 


De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved af-


givelse af høringssvar giver høringsparten samtykke til offentliggørelse af hø-


ringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse samt evt. øvrige kontakt-


oplysninger som fremgår af høringssvaret.   


 


 


Med venlig hilsen 


 


 


Rumaisa Hajaj Kaltoum 


Fuldmægtig 


Tlf. direkte 35291916 


E-post rumhaj@erst.dk 
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Erhvervsstyrelsen 
Dahlerups Pakhus 
Langelinie Alle 17 
2100 København Ø 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedr. udkast til forslag om udstedelse af en ny persondatasikker-
hedsbekendtgørelse 
 
Forbrugerombudsmanden har modtaget erhvervsstyrelsens høringsbrev af 
25. september 2020 med anmodning om eventuelle bemærkninger til ud-
kast til forslag om udstedelse af en ny persondatasikkerhedsbekendtgørel-
se. 
 
Forbrugerombudsmanden har ikke bemærkninger. 
 
 
Med venlig hilsen 
På Forbrugerombudsmandens vegne 
 
 
Frederik Lars von Bülow 
Fuldmægtig, cand.jur. 

Dato:  8. oktober 2020 

 

Sag: FO-20/11245-2 

 

Sagsbehandler: / FVB  

Direkte tlf.: +45 41 71 50 89 

FORBRUGEROMBUDSMANDEN 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 41 71 51 51 

CVR-nr.  10 29 48 19 

EAN-nr. 5798000018006 

 
forbrugerombudsmanden@ 
forbrugerombudsmanden.dk  
www.forbrugerombudsmanden.dk 
 
 
ERHVERVSMINISTERIET 

 

 

 

 

Medlem af International Consumer  

Protection & Enforcement Network  

(ICPEN) 

www.icpen.org 

 

 

Medlem af International Consumer  

Protection & Enforcement Network  



J.nr. 2020-11-0475
Dok.nr.  264204
Sagsbehandler
Kenni Elm Olsen

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
T 3319 3200
dt@datatilsynet.dk
datatilsynet.dk

CVR 11883729

Erhvervsstyrelsen  
Langelinie Allé 17    
2100 København Ø

Sendt til: privacypost@erst.dk
Kopi til: rumhaj@erst.dk, ningus@erst.dk og jm@jm.dk

 
Høring over forslag om ændring af §§ 7-8 i lov om elektronisk 
kommunikationsnet og-tjenester (teleloven), j. nr. 2020-8521, og 
høring af udkast til forslag om udstedelse af en ny 
persondatasikkerhedsbekendtgørelse, j.nr. 2020-10813

1. Ved breve af 25. september 2020 har Erhvervsstyrelsen anmodet om Datatilsynets eventu-
elle bemærkninger til henholdsvis udkast til forslag om ændring af §§ 7-8 i lov om elektronisk 
kommunikationsnet og-tjenester (teleloven), styrelsens j.nr. 2020-8521, samt udkast til forslag 
om udstedelse af en ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse, styrelsens j.nr. 2020-10813. 

Af udkastet til forslag om ændring af §§ 7-8 i teleloven fremgår, at de gældende bestemmel-
ser om henholdsvis hemmeligholdelse af kommunikation og behandling af persondata – som 
følge af udvidelsen af definitionen af begrebet ”elektronisk kommunikationstjeneste” i direktiv 
nr. 2018/1972 – udvides til også at indbefatte nummeruafhængige interpersonelle kommuni-
kationstjenester. 

Det er Erhvervsstyrelsen, der som uafhængig tilsynsmyndighed påser, at reglerne overholdes. 
I praksis fører Erhvervsstyrelsen tilsyn med, at ejere af elektroniske kommunikationsnet og ud-
bydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester overholder reglerne om hemmelig-
holdelse af elektronisk kommunikation. Derudover fører Erhvervsstyrelsen tilsyn med udby-
dere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenesters behandling af persondata, herunder 
om udbyderne træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, om de overhol-
der kravene til underretning om brud på persondatasikkerheden, samt om de overholder de 
særlige regler vedrørende opbevaring og behandling af trafik- og lokaliseringsdata i forbin-
delse med elektronisk kommunikation.

Endvidere fremgår det, at den foreslåede ændring ikke indebærer, at der foretages ændringer 
af Datatilsynets tilsynskompetence efter databeskyttelseslovens § 27, stk. 1. Tilsynet med reg-
lerne om behandling af personoplysninger, der ikke er erstattet af særregler i telelovgivningen, 
ligger således hos Datatilsynet.

2. Datatilsynet har på baggrund af det ovenstående noteret sig, at Erhvervsstyrelsen – i det 
omfang lovforslaget vedtages – fremadrettet vil føre tilsyn med, at nummeruafhængige inter-
personelle kommunikationstjenester overholder reglerne i teleloven, herunder eventuelt ud-
stedte bekendtgørelser i medfør heraf, som fraviger de generelle databeskyttelsesregler.

I forlængelse heraf giver udkastet til forslag om udstedelse af en ny persondatasikkerhedsbe-
kendtgørelse ikke Datatilsynet anledning til bemærkninger, idet det er tilsynets forståelse, at 

8. oktober 2020

mailto:dt@datatilsynet.dk
https://www.datatilsynet.dk/


Side 2 af 2reglerne er udtryk for en implementering af særregler på teleområdet, der på nærmere an-
givne punkter fraviger de generelle databeskyttelsesregler. 

Med venlig hilsen

Kenni Elm Olsen



Fra: Claudia Juhl
Til: Privacy Post
Cc: Rumaisa Hajaj Kaltoum; Ninni Gustavsen; Troels Hjortebjerg Pedersen; Vickie A. V. Foged
Emne: Jr. nr. 2020-10813, Høring over forslag om udstedelse af ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse
Dato: 22. oktober 2020 15:53:13

Vedr. Jr. nr. 2020-10813, Høring over forslag om udstedelse af ny
persondatasikkerhedsbekendtgørelse
 
Region Syddanmark har ikke nogen bemærkninger til høring over forslag om udstedelse af ny
persondatasikkerhedsbekendtgørelse.
 
Venlig hilsen

Claudia Juhl
PMO Konsulent
Informationssikkerhed & Portefølje  

Regional IT - Resultater gennem samarbejde

E-mail: Claudia.Juhl@rsyd.dk
Direkte:
Mobil: 29201077
 
logo

Damhaven 12, 7100 Vejle
Hovednummer:7663 1000
www.rsyd.dk 
 
 
 

Fra: Annamaria Marrero Zwinge <AZW@regioner.dk> 
Sendt: 28. september 2020 11:45
Til: regionsjaelland@regionsjaelland.dk; region@rn.dk; Region Hovedstaden
<regionh@regionh.dk>; kontakt@regionmidtjylland.dk; kontakt@regionsyddanmark.dk
Cc: Rasmus Rose <RRS@regioner.dk>; Ea Elisabeth Bauchy <EBA@regioner.dk>
Emne: VS: Høring over forslag om udstedelse af ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse
 
Til Regionerne
 
Hermed høring over forslag om udstedelse af ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse med
høringsfrist den 23. oktober 2020.
 
Regionerne bedes sende evt. høringssvar direkte til Erhvervsstyrelsen. Danske Regioner
udarbejder ikke et fælles høringssvar.
 
 
 
Med venlig hilsen

mailto:Claudia.Juhl@rsyd.dk
mailto:privacypost@erst.dk
mailto:RumHaj@erst.dk
mailto:NinGus@erst.dk
mailto:thp@rsyd.dk
mailto:Vickie.Foged@rsyd.dk
mailto:Claudia.Juhl@rsyd.dk
http://www.rsyd.dk/
mailto:AZW@regioner.dk
mailto:regionsjaelland@regionsjaelland.dk
mailto:region@rn.dk
mailto:regionh@regionh.dk
mailto:kontakt@regionmidtjylland.dk
mailto:kontakt@regionsyddanmark.dk
mailto:RRS@regioner.dk
mailto:EBA@regioner.dk


 
Annamaria Zwinge
Center for Sundhedsinnovation (SINO)
 
M 2752 6140
E azw@regioner.dk    

 
Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø
T 3529 8100
 
Officiel post: regioner@regioner.dk    
Følg os på Twitter, Facebook og regioner.dk  
 
 
 

Fra: Rumaisa Hajaj Kaltoum <RumHaj@erst.dk> 
Sendt: 25. september 2020 15:20
Til: Privacy Post <privacypost@erst.dk>
Cc: Ninni Gustavsen <NinGus@erst.dk>; Christina Toft Michelsen <chtoch@erst.dk>
Emne: Høring over forslag om udstedelse af ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse
 
Til høringsparterne
 
Vedhæftet fremsendes høring over forslag om udstedelse af ny
persondatasikkerhedsbekendtgørelse. Materialet er dags dato lagt på Høringsportalen. Forslaget
kan tilgås på følgende link: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64354
 
Ændringen indebærer at udbydere af nummeruafhængige interpersonelle
kommunikationstjenester bliver omfattet af bekendtgørelsen. Derudover vil en række
bestemmelser i den gældende udbudsbekendtgørelse blive rykket over i
persondatasikkerhedsbekendtgørelsen.
 
Høringsfristen er fredag den 23. oktober 2020 kl. 15.
 
Se nærmere i vedhæftede høringsbrev.
 
Med venlig hilsen

Rumaisa Hajaj Kaltoum
Fuldmægtig

ERHVERVSSTYRELSEN
   

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291916
E-mail: RumHaj@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk

ERHVERVSMINISTERIET

mailto:azw@regioner.dk
http://www.regioner.dk/
mailto:regioner@regioner.dk
https://twitter.com/regionerne
https://www.facebook.com/DanskeRegioner/?fref=ts
http://www.regioner.dk/
mailto:RumHaj@erst.dk
mailto:privacypost@erst.dk
mailto:NinGus@erst.dk
mailto:chtoch@erst.dk
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64354
mailto:RumHaj@erst.dk
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/


Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og
lovgrundlag for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk. 
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.

https://erhvervsstyrelsen.dk/privatlivspolitik
https://hjaelp.virk.dk/digital-post


Fra: Marie Gjørtler Mouritzen
Til: privacykompasset
Cc: Simen Karlsen; Rumaisa Hajaj Kaltoum; Ninni Gustavsen
Emne: KFST: Høring over forslag om udstedelse af ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse
Dato: 7. oktober 2020 12:59:56

Til Erhvervsstyrelsen
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen henviser til Erhvervsstyrelsens ” Høring over forslag om
udstedelse af ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse”.
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på det foreliggende grundlag ikke bemærkninger til
høringen.
 
 
Med venlig hilsen
 
Marie Gjørtler Mouritzen
Fuldmægtig/Head of Section
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/ 
Danish Competition and Consumer Authority
Direkte +45 4171 5201
E-mail mgm@kfst.dk

Følg os: LinkedIn, Twitter, Facebook

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. +45 4171 5000

 
Vi arbejder for velfungerende markeder.
Se vores privatlivspolitik på kfst.dk.
 
 
 
 

Fra: Rumaisa Hajaj Kaltoum <RumHaj@erst.dk> 
Sendt: 25. september 2020 15:20
Til: Privacy Post <privacypost@erst.dk>
Cc: Ninni Gustavsen <NinGus@erst.dk>; Christina Toft Michelsen <chtoch@erst.dk>
Emne: Høring over forslag om udstedelse af ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse
 
Til høringsparterne
 
Vedhæftet fremsendes høring over forslag om udstedelse af ny
persondatasikkerhedsbekendtgørelse. Materialet er dags dato lagt på Høringsportalen. Forslaget
kan tilgås på følgende link: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64354
 
Ændringen indebærer at udbydere af nummeruafhængige interpersonelle
kommunikationstjenester bliver omfattet af bekendtgørelsen. Derudover vil en række
bestemmelser i den gældende udbudsbekendtgørelse blive rykket over i
persondatasikkerhedsbekendtgørelsen.

mailto:mgm@kfst.dk
mailto:privacykompasset@erst.dk
mailto:sik@kfst.dk
mailto:RumHaj@erst.dk
mailto:NinGus@erst.dk
mailto:mgm@kfst.dk
https://dk.linkedin.com/company/danish-competition-and-consumer-authority
https://twitter.com/KonkurOgForbrug
https://www.facebook.com/forbrug/
http://www.kfst.dk/
https://www.kfst.dk/om-os/find-os-på-nettet/privatlivspolitik/
mailto:RumHaj@erst.dk
mailto:privacypost@erst.dk
mailto:NinGus@erst.dk
mailto:chtoch@erst.dk
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64354


 
Høringsfristen er fredag den 23. oktober 2020 kl. 15.
 
Se nærmere i vedhæftede høringsbrev.
 
Med venlig hilsen

Rumaisa Hajaj Kaltoum
Fuldmægtig

ERHVERVSSTYRELSEN
   

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291916
E-mail: RumHaj@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk

ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og
lovgrundlag for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk. 
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.

mailto:RumHaj@erst.dk
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/
https://erhvervsstyrelsen.dk/privatlivspolitik
https://hjaelp.virk.dk/digital-post


Fra: Kasper Granhøi Hansen (KGRH)
Til: Rumaisa Hajaj Kaltoum
Emne: Sv: Høring over forslag om udstedelse af ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse (BDK ID: 1851389)
Dato: 21. oktober 2020 21:14:16

Kære Rumaisa
 
Banedanmark har gennemgået den fremsendte høring, og har ikke nogle bemærkninger til den.
 
Med venlig hilsen
 
Kasper Granhøi Hansen
Direktionsassistent
M: +45 2297 9684

Banedanmark
Direktionssekretariatet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
banedanmark.dk
 
Facebook l LinkedIn
 
 
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om
vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os,
opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk.
Tænk på miljøet, behøver du at printe denne mail?
 
Fra: Rumaisa Hajaj Kaltoum <RumHaj@erst.dk> 
Sendt: 25. september 2020 15:20
Til: Privacy Post <privacypost@erst.dk>
Cc: Ninni Gustavsen <NinGus@erst.dk>; Christina Toft Michelsen <chtoch@erst.dk>
Emne: Høring over forslag om udstedelse af ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse
 
Til høringsparterne
 
Vedhæftet fremsendes høring over forslag om udstedelse af ny
persondatasikkerhedsbekendtgørelse. Materialet er dags dato lagt på Høringsportalen. Forslaget
kan tilgås på følgende link: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64354
 
Ændringen indebærer at udbydere af nummeruafhængige interpersonelle
kommunikationstjenester bliver omfattet af bekendtgørelsen. Derudover vil en række
bestemmelser i den gældende udbudsbekendtgørelse blive rykket over i
persondatasikkerhedsbekendtgørelsen.
 
Høringsfristen er fredag den 23. oktober 2020 kl. 15.
 
Se nærmere i vedhæftede høringsbrev.
 
Med venlig hilsen

Rumaisa Hajaj Kaltoum
Fuldmægtig

ERHVERVSSTYRELSEN
   

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291916
E-mail: RumHaj@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk

ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og

mailto:kgrh@bane.dk
mailto:RumHaj@erst.dk
http://www.banedanmark.dk/
https://www.facebook.com/banedanmark/
https://www.linkedin.com/company/banedanmark/
http://www.banedanmark.dk/
http://borger.dk/
http://virk.dk/
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64354
mailto:RumHaj@erst.dk
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/


lovgrundlag for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk. 
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.

https://erhvervsstyrelsen.dk/privatlivspolitik
https://hjaelp.virk.dk/digital-post


Fra: Henriette Fagerberg Erichsen
Til: Rumaisa Hajaj Kaltoum; Ninni Gustavsen; privacy-post@erst.dk
Emne: Sv: Høring over forslag om udstedelse af ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse (Sagsnr.: 2020 - 3)
Dato: 29. september 2020 12:07:29
Vedhæftede filer: InlineImage 1.png

 

Tak for henvendelsen.

Advokatrådet har besluttet ikke at afgive høringssvar.

Med venlig hilsen

Henriette Fagerberg Erichsen
Sekretær

Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K
D +45 33 96 97 28
hfe@advokatsamfundet.dk - www.advokatsamfundet.dk

Til: Privacy Post (privacypost@erst.dk)
Cc: Ninni Gustavsen (NinGus@erst.dk), Christina Toft Michelsen (chtoch@erst.dk)
Fra: Rumaisa Hajaj Kaltoum (RumHaj@erst.dk)
Titel: Høring over forslag om udstedelse af ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse
Sendt: 25-09-2020 15:19

Til høringsparterne
 
Vedhæftet fremsendes høring over forslag om udstedelse af ny
persondatasikkerhedsbekendtgørelse. Materialet er dags dato lagt på Høringsportalen. Forslaget kan
tilgås på følgende link: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64354
 
Ændringen indebærer at udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester
bliver omfattet af bekendtgørelsen. Derudover vil en række bestemmelser i den gældende
udbudsbekendtgørelse blive rykket over i persondatasikkerhedsbekendtgørelsen.
Høringsfristen er fredag den 23. oktober 2020 kl. 15.
 
Se nærmere i vedhæftede høringsbrev.
 
Med venlig hilsen

Rumaisa Hajaj Kaltoum
Fuldmægtig

ERHVERVSSTYRELSEN
   

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291916

mailto:hfe@advokatsamfundet.dk
mailto:RumHaj@erst.dk
mailto:NinGus@erst.dk
mailto:privacy-post@erst.dk
mailto:hfe@advokatsamfundet.dk
http://www.advokatsamfundet.dk/
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64354



E-mail: RumHaj@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk

ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og
lovgrundlag for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk. 
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.

https://erhvervsstyrelsen.dk/privatlivspolitik
https://hjaelp.virk.dk/digital-post


Fra: Lena Emmersen
Til: Rumaisa Hajaj Kaltoum
Cc: STIL - DD - KID - Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse
Emne: SV: Høring over forslag om udstedelse af ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse
Dato: 29. september 2020 11:17:23
Vedhæftede filer: image002.png

Kære Rumaisa
Mange tak for din mail. Vi har ingen bemærkninger, da vi ikke udbyder nummeruafhængige
interpersonelle kommunikationstjenester.
 

 
Med venlig hilsen
Lena Emmersen
Specialkonsulent
 

 
Styrelsen for It og Læring
Afdelingen for Data og Digitalisering
Vester Voldgade 123
1552 København V
Tlf. nr.: 35 87 88 89
 
Direkte tlf.: +45 35 87 88 04
E-mail: Lena.Emmersen@stil.dk
 

 

Fra: Rumaisa Hajaj Kaltoum <RumHaj@erst.dk> 
Sendt: 25. september 2020 15:20
Til: Privacy Post <privacypost@erst.dk>
Cc: Ninni Gustavsen <NinGus@erst.dk>; Christina Toft Michelsen <chtoch@erst.dk>
Emne: Høring over forslag om udstedelse af ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse
 
Til høringsparterne
 
Vedhæftet fremsendes høring over forslag om udstedelse af ny
persondatasikkerhedsbekendtgørelse. Materialet er dags dato lagt på Høringsportalen. Forslaget
kan tilgås på følgende link: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64354
 
Ændringen indebærer at udbydere af nummeruafhængige interpersonelle
kommunikationstjenester bliver omfattet af bekendtgørelsen. Derudover vil en række
bestemmelser i den gældende udbudsbekendtgørelse blive rykket over i
persondatasikkerhedsbekendtgørelsen.
 
Høringsfristen er fredag den 23. oktober 2020 kl. 15.
 

mailto:Lena.Emmersen@stil.dk
mailto:RumHaj@erst.dk
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Se nærmere i vedhæftede høringsbrev.
 
Med venlig hilsen

Rumaisa Hajaj Kaltoum
Fuldmægtig

ERHVERVSSTYRELSEN
   

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291916
E-mail: RumHaj@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk

ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og
lovgrundlag for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk. 
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.

mailto:RumHaj@erst.dk
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/
https://erhvervsstyrelsen.dk/privatlivspolitik
https://hjaelp.virk.dk/digital-post
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Erhvervsministeriet 
Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K 

 
Sendt pr. mail til privacypost@erst.dk,  
rumhaj@erst.dk & nin-gus@erst.dk 

 

Sag 2020-10813 

København, 5. oktober 2020 
 

Høring over udkast til forslag om udstedelse af ny persondatasikkerhedsbekendt-
gørelse 
 

Teleindustrien (TI) har noteret sig Erhvervsministeriet offentlige høring over ovennævnte bekendtgørelse, 
som sker i sammenhæng med forslaget om ændring af §§ 7-8 i teleloven, som forventes at træde i kraft den 
21. december 2020. TI har i høringssvar af 2. oktober 2020 kommenteret på lovforslaget. 

TI takker for høringen over den ny bekendtgørelse og fremkommer herunder med sine bemærkninger. 

Generelle bemærkninger 
TI stiller sig positivt over for, at regler af relevans for persondatasikkerheden samles i den ny bekendtgø-
relse. Endvidere finder TI det hensigtsmæssigt, at tilsynet med overholdelsen af bestemmelserne er samlet 
hos én myndighed, Erhvervsstyrelsen, og at rekursadgangen ikke er splittet op på flere forskellige klagein-
stanser. 

Specifikke bemærkninger 

Behandling af trafik- og lokaliseringsdata 

Med forslaget flyttes bestemmelserne om behandling af trafik- og lokaliseringsdata i udbudsbekendtgørel-
sens §§ 23-24 over i den ny bekendtgørelse. Ordlyden er grundlæggende uforandret bortset fra tilføjelsen 
om, at bestemmelserne nu også omfatter udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikati-
onstjenester. TI henviser i den forbindelse til sine bemærkninger i høringssvar af 2. oktober 2020 over lov-
forslaget. 

Klageadgang og straf 

Overtrædelse af et påbud efter den nugældende bekendtgørelses § 7, stk. 2, er ikke strafsanktioneret. TI 
noterer sig, at en overtrædelse af et sådant påbud efter forslaget nu er strafsanktioneret. 

mailto:privacypost@erst.dk
mailto:rumhaj@erst.dk
mailto:nin-gus@erst.dk
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TI står naturligvis til rådighed måtte ovenstående give anledning til spørgsmål eller kommentarer. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jakob Willer, direktør, Teleindustrien 
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