
Ecofleet

Persondataforordningen
Kort fortalt

Del 1
Peter Dam
Nordic Project Manager



Del 1:
• Hvad er Persondataforordningen?
• Hvilke rettigheder har den registrerede?

Del 2:
• Hvilke data behandler Ecofleet - og hvordan? 
• Aftalen mellem Ecofleet og kunderne



 Hvad: General Data Protection Regulation (GDPR). På dansk: Persondataforordningen eller 
Databeskyttelsesreformen.

 Hvorfor: For at højne beskyttelsesniveauet på personniveau for EU-borgere

 Hvem: Gælder alle EU-lande

 Håndhæves af: Datatilsynet

 Hvornår: Indføres pr. d. 25. maj 2018

 Dokumentation: Vi henviser til Datatilsynets hjemmeside om Databeskyttelsesreformen: 
http://www.dbreform.dk/

Helt grundlæggende…

http://www.dbreform.dk/


 ”Behandling”
o Behandling af data er enhver aktivitet, eller række af aktiviteter, som håndterer data, 

f.eks.: indsamling, registrering, brug, videregivelse, opbevaring, formidling, samkøring, 
sletning, systematisering og ændring

 ”Den registrerede”
o Den person, hvis persondata bliver registreret

 ”Dataansvarlig”
o Den der afgør hvordan personoplysninger skal behandles

• Afgør hvem der har dispositionsretten
• Afgør til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages
behandling af oplysninger, og om oplysningerne kan videregives

 ”Databehandler”
o Den, der behandler personoplysninger på vegne af en dataansvarlig. Behandler aldrig 

personoplysninger til egne formål, og må ikke bruge oplysninger til andet end 
udførelsen af opgaven for den dataansvarlige.

Begreber i Persondataforordningen [Art. 4]



Hvad er personoplysninger?

o [Art. 4] ”Personoplysninger” omfatter enhver form for information om en identificeret eller 
identificerbar fysisk person, herunder f.eks. et navn, et identifikationsnummer, 
lokaliseringsdata, en online identifikation eller et eller flere elementer, der er særlige for denne 
fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale 
identitet

Hvem ejer personoplysningerne?
o Data ejes af den registrerede
o En fysisk person (ikke selskaber eller andre juridiske personer)
o Kun den registrerede kan disponere over oplysningerne



Den registreredes
rettigheder



Den registreredes rettigheder:

 Pligt for den Dataansvarlige til at give oplysninger ved indsamlingen [Art. 13 og 14]
 Ret til indsigt [Art. 15]
 Ret til berigtigelse [Art. 16]
 Ret til sletning [Art. 17]
 Ret til begrænsning af behandling [Art. 18]
 Ret til underretning [Art. 19]
 Ret til dataportabilitet [Art. 20]
 Ret til at gøre indsigelse [Art. 21]
 Ret til at modsætte sig automatiske afgørelser [Art. 22]

Ovenstående skal kunne håndteres ensartet i organisationen, f.eks. gennem procedurebeskrivelser/politikker.

Ecofleet indfører i den kommende tid både procedurebeskrivelser og 
strukturerede risikoanalyser [DPIA] vedr. behandling af personoplysninger.

Hvad er nyt i forhold til Persondataloven?



Den Dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger om den registrerede, hvis:

 Formålet med indsamlingen eller behandlingen af personoplysninger ikke længere er til stede

 Samtykket tilbagekaldes, og der ikke er anden retsgrundlag for behandlingen

 Hvis personoplysningerne behandles med henblik på direkte markedsføring, og den registrerede 
gør indsigelser mod dette

 Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt

Ret til sletning / ”Retten til at blive glemt” [Art. 17]



 Oplysningerne skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik
o Saglige formål med indsamlingen af oplysninger (udtrykkeligt angivne og lovlige formål)
o Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed
o Relevante og tilstrækkelige oplysninger (minimering af data)
o Proportionalitet mellem formålet med, og behandlingen af oplysninger (formålsbegrænsning)
o Løbende ajourføring og korrigering af oplysningerne (rigtighed)
o Opbevaring af data må kun finde sted så længe det er nødvendigt af hensyn til formålet 

(opbevaringsbegrænsning)
o Sikre tilstrækkelig beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling, tab, tilintetgørelse eller 

beskadigelse (integritet og fortrolighed)

Grundlæggende regler for behandling af persondata



Del 2:

• Hvilke data behandler Ecofleet - og hvordan
• Aftalen mellem Ecofleet og kunderne



Racemæssig eller 
etnisk baggrund, politisk, 

religiøs eller filosofisk 
overbevisning, fagforening, 

helbredsmæssige og seksuelle 
forhold, genetiske og biometriske data

Strafbare forhold, lovovertrædelser, væsentlige 
sociale problemer, private forhold f.eks.: 

selvmordsforsøg, bortvisning fra arbejdspladsen, 
førtidspension, sygedage, gæld, etc.

CPR-nummer

F.eks. familieforhold, bolig, bil, eksamen, ansøgning, CV, 
ansættelsesdato, stilling, arbejdsområde, arbejdstelefon,

stamoplysninger [navn, adresse, fødselsdato, etc.]

Følsomme data
[Art. 9]

Typer af personoplysninger i Persondataforordningen

Semifølsomme data
[Art. 10]

Behandling af 
nationalt ID
[Art. 87]

Alm. data
[Art. 6]



Hvilke personoplysninger behandler Ecofleet?

Hvor personfølsomme er disse data?
I følge Dansk Erhvervs jurister er der tale om ”Almindelige data” [Art. 6].

Lokaliseringsdata Stamoplysninger Identifikationsnr.



 Behandlingen af data er tilladt hvis der er givet udtrykkeligt samtykke (frivilligt, specifikt, 
informeret og utvetydigt) – ELLER hvis det er nødvendigt for at:
o Opfylde en aftale, som den registrerede er part i, eller
o Overholde en retlig forpligtelse, eller 
o Beskytte den registreredes vitale interesser, eller 
o Udføre en opgave i samfundets interesse, eller 
o Udføre en opgave under offentlig myndighedsudøvelse, eller
o Forfølge ”berettiget interesse”, og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse

Almindelige databehandlingsregler [Art. 6]



 Ecofleet har klart definerede IT-sikkerheds politikker, som analyseres løbende (DPIA)
o Kryptering
o Security by design
o Ansvarsspecifikation
o Varslingsprocedurer
o Etc.

IT sikkerhed hos Ecofleet 



 Ecofleet sletter udelukkende persondata efter krav fra den Dataansvarlige
o Skriftlig henvendelse
o Alle persondata for den pågældende bruger fjernes
o De fjernede data kan ikke genskabes
o Den Dataansvarlige gives mulighed for selv at slette data (under udarbejdelse)

Når persondata skal slettes [Art. 17]



 Arbejdsgiveren må gerne foretage kontrol af de ansattes færden via GPS, hvis registrering og 
gennemgang er nødvendigt for at forfølge arbejdsgiverens berettigede interesser, og hensynet til 
de ansatte ikke overstiger disse interesser

 Medarbejderen skal være informeret/varslet om at en GPS bliver installeret, og hvad den bliver 
brugt til. Rekvirér gerne Ecofleets særlige dokument vedr. dette.

 De indhentede data er omfattet af Persondataforordningen

 Ecofleet må gerne behandle personoplysninger når det er som følge af lov eller lovbestemmelser, 
eller hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil

 Ecofleet må gerne videregive oplysninger når dette er et naturligt led i den normale drift, ELLER
når videregivelsen er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation af den 
registrerede, ELLER hvis videregivelsen kræves af en offentlig myndighed

GDPR i forbindelse med GPS-tracking



Aftalen mellem 
Ecofleet og kunderne



Forhold, som skal beskrives i Databehandleraftalen
Følgende forhold skal – som minimum – være reguleret i Databehandleraftalen:

Generelle vilkår

Den 
Dataansvarliges 
rettigheder og 
forpligtelser

Databehandlerens 
ansvar og 

forpligtelser



GENERELT
 Formålet for behandlingen, samt typen af personoplysninger som indgår
 Varigheden af behandlingen, samt hvilken form for behandling, der skal foretages
 Hvilke/n kategorier af registrerede data personoplysningerne vedrører

DEN DATAANSVARLIGE
 Den Dataansvarliges rettigheder og forpligtelser

Databehandleraftalen
Følgende forhold skal – som minimum – være reguleret i Databehandleraftalen:



Databehandleraftalen
Følgende forhold skal – som minimum – være reguleret i Databehandleraftalen:

DATABEHANDLEREN
 At Databehandleren:

o Kun må behandle personoplysninger på baggrund af en dokumenteret instruks fra den Dataansvarlige
o Tilsikrer at de personer, som behandler oplysningerne, er underlagt fortrolighedsforpligtelse
o Etablerer passende sikkerhedsforanstaltninger
o Overholder betingelserne i Persondataforordningen ved brug af underdatabehandlere
o Bistår den Dataansvarlige med at opfylde dennes forpligtelser overfor de registrerede
o Bistår den Dataansvarlige med at sikre dennes overholdelse af forpligtelserne i 

Persondataforordningens art. 32-36 (brud på persondatasikkerheden)
o Udleverer alle nødvendige informationer for at den Dataansvarlige kan dokumentere, 

at behandlingen lever op til kravene i forordningen, samt tillader kontrol heraf
o På den Dataansvarliges anmodning, og efter den Dataansvarliges valg, sletter eller returnerer de 

behandlede personoplysninger ved behandlingens ophør (under hensyntagen til evt. lovgivning)



Databehandleraftalen



Kontaktinformation

Peter Dam
Email: Peter.Dam@ecofleet.com

mailto:Peter.Dam@ecofleet.com


Tak for din
opmærksomhed
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