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Kan jeg gøre indsigelse mod behandling af
oplysninger om mig selv?
De har ret til af vægtige legitime grunde til
enhver tid at gøre indsigelse mod, at oplysninger
om Dem selv gøres til genstand for behandling.

Yderligere oplysninger:
www.edps.eu.int
Den Europæiske Tilsynsførende for
Databeskyttelse

Hvad kan jeg gøre, hvis der opstår problemer?
· Sørg først og fremmest for at udøve Deres rettigheder over for den fællesskabsinstitution eller det
fællesskabsorgan, der er ansvarlig for behandlingen.

KONTORER:
Rue Montoyer 63, 6. sal
B-1047 Bruxelles

· Hvis De ikke får noget svar eller ikke er tilfreds
med svaret, kontakter De den databeskyttelsesansvarlige for institutionen eller organet (De kan
se en oversigt over de databeskyttelsesansvarlige
på den europæiske tilsynsførendes websted,
jf. nedenfor).

POSTADRESSE:
Rue Wiertz 60, MO 63
B-1047 Bruxelles

· Endelig kan De indgive en klage til den europæiske tilsynsførende, som vil undersøge Deres
klage og træffe de nødvendige foranstaltninger.

QT-64-04-216-DA-D

De har også ret til at blive underrettet, inden
oplysningerne om Dem selv første gang videregives til tredjemand eller anvendes på tredjemands
vegne med henblik på direkte markedsføring. De
har ret til at gøre indsigelse mod en sådan videregivelse eller anvendelse

Den Europæiske Tilsynsførende
for Databeskyttelse

Vejledning om
beskyttelse af
personoplysninger i
Fællesskabets institutioner og organer

E-POST: edps@edps.eu.int
TLF. (32-2) 283 19 00
FAX (32-2) 283 19 50

· Den europæiske tilsynsførendes afgørelser kan
indbringes for Domstolen for De Europæiske
Fællesskaber.

Hver af institutionerne
behandler personoplysninger,
måske Deres …
Publikationskontoret
Publications.eu.int
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NØGLEORD

DERES RETTIGHEDER

• Personoplysninger

Kan jeg få at vide, om en fællesskabsinstitution
eller et fællesskabsorgan behandler oplysninger om
mig selv?

Der er her tale om alle oplysninger om en person, der direkte eller indirekte kan identificeres
eller er identificerbare, bl.a. ved et identifikationsnummer. Disse oplysninger kan f.eks.
være navn, fødselsdato, telefonnummer, biometriske oplysninger, medicinske oplysninger,
erhvervsoplysninger osv.

• Behandling
Der er her tale om enhver operation, som personoplysninger gøres til genstand for — med
eller uden brug af elektronisk databehandling:
indsamling, registrering, ændring, søgning,
videregivelse osv.

• Den registeransvarlige
Der er her tale om den fællesskabsinstitution
eller det fællesskabsorgan (f.eks. Kommissionen,
Parlamentet, Rådet eller et agentur) eller det
generaldirektorat, det kontor eller enhver
anden organisatorisk enhed, som afgør, til
hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der
må foretages behandling af personoplysninger.

Forordning (EF) nr. 45/2001
Forordning (EF) nr. 45/2001 (EFT L 8 af 12.1.2001)
gennemfører artikel 286 i EF-traktaten ved at fastlægge en retlig ramme for behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne.
Den Europæiske Tilsynsførende
for Databeskyttelse
Den europæiske tilsynsførende er en uafhængig kontrolmyndighed, der har til opgave at overvåge og sikre
overholdelsen af bestemmelserne i forordning (EF)
nr. 45/2001 og i enhver anden fællesskabsretsakt, der
vedrører beskyttelsen af personoplysninger.
Den tilsynsførende rådgiver fællesskabsinstitutionerne
og -organerne samt de registrerede om alle spørgsmål
vedrørende behandling af personoplysninger.
De databeskyttelsesansvarlige
Forordning (EF) nr. 45/2001 fastsætter, at der skal
være databeskyttelsesansvarlige i hver fællesskabsinstitution eller hvert fællesskabsorgan. Disse databeskyttelsesansvarlige sikrer, at forordningens bestemmelser
finder anvendelse, og påser, at de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder ikke krænkes som følge af
behandlingen.

Ja. Den registeransvarlige skal på forhånd eller ved
registreringen af oplysningerne give de registrerede
oplysninger om især:
–
–
–
–

den registeransvarliges identitet
formålet med behandlingen
modtagerne af oplysningerne
de registreredes rettigheder.

Kan jeg kontrollere de oplysninger, som institutionerne behandler om mig selv?
De har ret til hos den registeransvarlige vederlagsfrit
at opnå:
– indsigt i oplysningerne om Dem selv og i visse
oplysninger om behandlingen
– berigtigelse af urigtige eller ufuldstændige
oplysninger
– blokering af oplysninger, hvis rigtighed bestrides
– sletning af oplysninger, hvis behandling er ulovlig
– underretning af tredjemand, til hvem personoplysninger er videregivet, om enhver sletning, berigtigelse eller blokering af oplysninger om Dem.

