
GDPR og borgerne – 
og arkiverne – og arkivloven 

GDPR og databeskyttelsesloven trådte i kraft 
den 25. maj 2018. Samme dato ændredes 
arkivloven, men kun redaktionelt. 

 

Vi venter stadig på de materielle ændringer, som 
GDPR giver mulighed for, og som ville være 
virkelig rare at have 
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GDPR, artikel 89, stk. 3 

• Når personoplysninger behandles til arkivformål i 
samfundets interesse, kan EU-retten eller 
medlemsstaternes nationale ret fastsætte 
undtagelser fra de rettigheder, der er omhandlet i 
artikel 15, 16, 18, 19, 20 og 21, under iagttagelse 
af de betingelser og garantier, der er omhandlet i 
nærværende artikels stk. 1, såfremt sådanne 
rettigheder sandsynligvis vil gøre det umuligt eller 
i alvorlig grad hindre opfyldelse af de specifikke 
formål, og sådanne undtagelser er nødvendige 
for at opfylde formålene.  

03-09-2019 



• [Artikel 14: Oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er 
indsamlet hos den registrerede] 

• Artikel 15: Indsigtsret 
• Artikel 16: Ret til berigtigelse 
• [Artikel 17: Ret til sletning - at blive glemt] 
• Artikel 18: Ret til begrænsning af behandling 
• Artikel 19: Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse 

eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af 
behandling  

• Artikel 20: Ret til dataportabilitet  
• Artikel 21: Ret til indsigelse og automatiske individuelle 

afgørelser  
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Arkivloven, § 42, stk. 1 

§ 42. En person kan over for et offentligt arkiv 
fremsætte begæring om indsigt efter artikel 15 i 
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 § 15 i lov om retshåndhævende 
myndigheders behandling af personoplysninger i 
oplysninger, som er overført til opbevaring i det 
pågældende offentlige arkiv. 
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Arkivloven, § 42, stk. 2 

Stk. 2. Begæring efter stk. 1 skal angive den 
myndighed, der oprindelig har behandlet de 
pågældende oplysninger. 

 

03-09-2019 



Arkivloven, § 42, stk. 3 

Stk. 3. Begæring om indsigt videresendes af det 
pågældende arkiv til vedkommende myndighed, der 
træffer afgørelse efter bestemmelserne herom i 
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, databeskyttelsesloven og lov om 
retshåndhævende myndigheders behandling af 
personoplysninger. 
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Arkivloven, § 42, stk. 4 

Stk. 4. For så vidt angår begæring om indsigt i private 
arkivalier, som er afleveret til et offentligt arkiv, og som er 
omfattet af 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, databeskyttelsesloven og 
lov om retshåndhævende myndigheders behandling af 
personoplysninger, træffer det pågældende arkiv afgørelse 
efter bestemmelserne i 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 de nævnte love. 
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GDPR, artikel 15, stk. 1 
Den registreredes indsigtsret  

• 1. Den registrerede har ret til at få den dataansvarliges bekræftelse på, om personoplysninger 
vedrørende den pågældende behandles, og i givet fald adgang til personoplysningerne og følgende 
information:  

• a) formålene med behandlingen  
• b) de berørte kategorier af personoplysninger  
• c) de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive 

videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer  
• d) om muligt det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette 

ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum  
• e) retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller 

begrænsning af behandling af personoplysninger vedrørende den registrerede eller til at gøre 
indsigelse mod en sådan behandling  

• f) retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed  
• g) enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke 

indsamles hos den registrerede  
• h) forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 

og 4, og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de 
forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.  
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GDPR, artikel 15, stk. 3 

Den dataansvarlige udleverer en kopi af de 
personoplysninger, der behandles. For 
yderligere kopier, som den registrerede 
anmoder om, kan den dataansvarlige opkræve 
et rimeligt gebyr baseret på de administrative 
omkostninger. Hvis den registrerede indgiver 
anmodningen elektronisk, og medmindre den 
registrerede anmoder om andet, udleveres 
oplysningerne i en almindeligt anvendt 
elektronisk form.  
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GDPR, artikel 15, stk. 4 

Retten til at modtage en kopi som omhandlet i 
stk. 3 må ikke krænke andres rettigheder og 
frihedsrettigheder.  
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Randers.dk 

 
• Hvor længe gemmer vi dine oplysninger? 
• Når vi behandler personoplysninger om dig og gemmer 

dem i forbindelse med vores arbejde, følger vi de 
gældende retningslinjer for, hvor længe vi må opbevare 
dine oplysninger. Det afhænger af det enkelte 
sagsområde, hvor længe oplysningerne vil blive gemt. 
Randers Kommune sletter oplysningerne, når pligten til 
at opbevare dem udløber, og et eventuelt 
arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er sendt 
til Statens arkiver eller slettet, har kommunen ikke 
længere adgang til dem. 
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kommune.viborg.dk 

• Hvor længe gemmer vi dine persondata? 
Når vi indhenter personlige oplysninger om dig, 
opbevarer vi dem så længe, som vi har 
brug til sagsbehandlingen. Normalt er slettefristen 5 år 
efter, at en sag er afsluttet, men det varierer en smule 
mellem sagsområder. 
 
Inden vi sletter data, skal vi aflevere en kopi til 
Rigsarkivet. Så selvom vi ikke længere har data om din 
sag i systemet, findes sagen i Rigsarkivet. Data 
slettes først 75 år efter, at sagen er indleveret, men 
som part kan du søge om lov til at se sagen i 
Rigsarkivet. 
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odense.dk 

Opbevaring af dine personoplysninger 

Kommunen sletter personoplysningerne, når 
opbevaringspligten udløber og et eventuelt 
arkiveringskrav er opfyldt. Når 
personoplysningerne er arkiveret eller slettet, 
har kommunen ikke længere adgang til dem. 
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odense.dk 

Retten til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine 
personoplysninger begrænset.  
 
Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi 
fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra 
opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at 
retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, 
eller for at beskytte en person eller vigtige 
samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, 
at arkivformål er at betragte som vigtige 
samfundsinteresser. 

03-09-2019 


