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Høring om udkast til bekendtgørelse om lystfiskeri efter almindelig 
tun i 2021

1. Ved brev af 23. juli 2021 har Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri anmodet om 
Datatilsynets eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om lystfiskeri efter almin-
delig tun i 2021.

2. Det fremgår af udkastets § 3, stk. 4. og 5. at:

”Stk. 4. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:
1) Navn, adresse, e-mail og telefonnummer på ansøger om tilladelse, der er ansvarlig for
båden, og som til enhver tid kan kontaktes om og under fiskeriet.
2) Bådens navn, fabrikat og modeltype.
3) Liste over personer, der vil deltage i fiskeriet fra båden, med angivelse af
fisketegnsnummer eller CPR-nummer, såfremt personen ikke er omfattet af krav om
fisketegn.
4) Bådens MMSI-nummer for det Automatiske Identifikationssystem, AIS.
5) Tydelige digitale fotos af båden set fra siden og bagfra.
Stk. 5. Ansøgningen skal sendes til Fiskeristyrelsen i perioden den [18.] til den 25. august 2021 til e-mail 
licensadm@fiskeristyrelsen.dk.”

En Myndighed skal som dataansvarlig sørge for – på baggrund af en vurdering af risikoen for 
borgernes rettigheder – at etablere passende sikkerhedsforanstaltninger. Det indebærer bl.a., 
at myndigheden er ansvarlig for at etablere sikre transmissionsløsninger, der imødegår de 
identificerede risici for borgerne – ikke kun når myndigheden sender oplysninger til borgerne, 
men også når myndigheden indsamler oplysninger fra borgerne til brug for behandlingen af en 
sag eller tjenesteydelse.

Når myndigheden anmoder borgere om at sende bestemte oplysninger til brug for behandlin-
gen af en sag eller tjenesteydelse, skal myndigheden således være opmærksom på, at myn-
digheden skal tilbyde borgerne en tilstrækkelig sikker transmissionsløsning. 

Datatilsynet anbefaler, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sikrer sig at der er 
etableret passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med fremsendelse af ansøgnin-
ger til licensadm@fiskeristyrelsen.dk. 

26. juli 2021
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Side 2 af 23. Datatilsynet forudsætter i øvrigt, at enhver behandling af personoplysninger i forbindelse 
med de i udkastet beskrevne aktiviteter vil ske under iagttagelse af databeskyttelsesforordnin-
gen og databeskyttelsesloven.

Med venlig hilsen

Rasmus Arslev
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