
  

Faxe Kommune var blandt de myndigheder, som Datatilsynet havde udvalgt 
til tilsyn i sommeren 2018. Datatilsynets planlagte tilsyn fokuserede på 
udpegelse af en databeskyttelsesrådgiver og meddelelse af dennes 
kontaktoplysninger til tilsynet.

I forhold til Faxe Kommunes udpegelse af en databeskyttelsesrådgiver og 
meddelelse af dennes kontaktoplysninger til Datatilsynet, kan tilsynet 
sammenfattende konkludere, at:

1. Faxe Kommune har haft udpeget en databeskyttelsesrådgiver med 
tiltrædelse senest den 25. maj 2018, og 

2. Faxe Kommune ikke har haft meddelt databeskyttelsesrådgiverens 
kontaktoplysninger til Datatilsynet.

Datatilsynet finder på den baggrund anledning til at udtale kritik af, at Faxe 
Kommune ikke har haft meddelt kontaktoplysninger for 
databeskyttelsesrådgiveren til tilsynet senest den 25. maj 2018, jf. 
databeskyttelsesforordningens1  artikel 37, stk. 7.

Nedenfor følger en nærmere gennemgang af Datatilsynets konklusioner.

1. Udpegelse af databeskyttelsesrådgiver mv.

Datatilsynet har ikke umiddelbart kunne konstatere, at Faxe Kommune har 
meddelt kontaktoplysninger for kommunens databeskyttelsesrådgiver til 
tilsynet senest den 25. maj 2018. 

I forbindelse med Datatilsynets tilsyn har Faxe Kommune den 19. juni 2018 
oplyst, at kommunen den 25. maj 2018 har udpeget Dorit Hemmingsen som 
databeskyttelsesrådgiver med tiltrædelse samme dato. 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse 
af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling 
af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.
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Faxe Kommune har desuden bekræftet, at kommunen ikke har meddelt kon-
taktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren til Datatilsynet forud for tilsy-
net.

2. Relevante regler mv.

Siden 25. maj 2018 har databeskyttelsesforordningen fundet anvendelse i 
Danmark. Databeskyttelsesforordningens artikel 37, stk. 1, litra a, fastslår, at 
offentlige myndigheder og organer skal udpege en databeskyttelsesrådgiver. 
Herudover skal de offentlige myndigheder og organer meddele databeskyttel-
sesrådgiverens kontaktoplysninger til Datatilsynet. Dette følger af databeskyt-
telsesforordningens artikel 37, stk. 7.

3. Datatilsynets afgørelse

Datatilsynet må på baggrund af det af Faxe Kommune oplyste konkludere, at 
kommunen senest den 25. maj 2018 har haft udpeget en databeskyttelsesråd-
giver i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 37, stk. 
1, litra a, men at kommunen ikke senest den 25. maj 2018 har meddelt kontak-
toplysninger for databeskyttelsesrådgiveren til tilsynet i overensstemmelse 
med databeskyttelsesforordningens artikel 37 stk. 7.

Datatilsynet finder anledning til at udtale kritik af, at Faxe Kommune ikke 
har haft meddelt kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren til tilsynet 
senest den 25. maj 2018, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 37, stk. 7.

Datatilsynet har kunne konstatere, at flere offentlige myndigheder efterføl-
gende har udpeget en ny databeskyttelsesrådgiver og meddelt kontaktoplys-
ninger for denne til Datatilsynet. Det er dog ikke genstanden for dette tilsyn, 
som alene fokuserer på, hvorvidt de pågældende offentlige myndigheder har 
haft udpeget en databeskyttelsesrådgiver senest den 25. maj 2018 og meddelt 
dennes kontaktoplysninger til Datatilsynet. 

4. Afsluttende bemærkninger

Datatilsynet har i forbindelse med dette tilsyn anmodet Faxe Kommune om at 
meddele oplysninger vedrørende kommunens underliggende myndigheder og 
organer, som kan henregnes til den offentlige forvaltning i medfør af forvalt-
ningslovens § 1, stk. 1-2. De øvrige kommuner har modtaget tilsvarende an-
modninger. 

Datatilsynet har kunnet konstatere, at mange kommuner har haft udfordringer 
i forhold til vurderingen af, hvilke myndigheder og organer inden for kommu-
nens geografiske område, der kan henregnes til den offentlige forvaltning i 
medfør af forvaltningslovens § 1, stk. 1-2, ligesom enkelte kommuner ikke 
har ønsket at bistå Datatilsynet med en oversigt over disse.

Henset til ovenstående har Datatilsynet valgt at afgrænse tilsynet således, at 
der – i denne omgang – alene føres tilsyn med kommunerne. Myndigheder og 
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organer inden for kommunens geografiske område vil derfor ikke modtage en 
særskilt udtalelse i forbindelse med dette tilsyn.

Datatilsynet skal dog gøre opmærksom på, at myndigheder og organer, som 
kan henregnes til den offentlige forvaltning i medfør af forvaltningslovens § 
1, stk. 1-2, herunder eksempelvis kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om 
kommunernes styrelse, og visse selvejende institutioner m.v., er forpligtet til 
at udpege en databeskyttelsesrådgiver og at meddele dennes kontaktoplysnin-
ger til Datatilsynet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 37, stk. 1, litra a, 
og artikel 37, stk. 7. 

Datatilsynet skal på den baggrund henstille til, at Faxe Kommune viderefor-
midler til sådanne myndigheder og organer inden for kommunens geografiske 
område, at de er forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver og at med-
dele dennes kontaktoplysninger til tilsynet i det omfang, de ikke allerede har 
gjort det.

Datatilsynet betragter herefter tilsynet for afsluttet og foretager sig ikke yder-
ligere i forhold til Faxe Kommune.

Det skal for god ordens skyld oplyses, at Datatilsynet i en nyhed på tilsynets 
hjemmeside den 13. juni 2019 forventer at offentliggøre navnene på de offent-
lige myndigheder og private virksomheder, der har – og ikke har –  modtaget 
kritik i forbindelse med dette tilsyn. 

Med venlig hilsen

Katrine Valbørn Trebbien
Souschef, tilsynsenheden
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