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Klage over manglende indsigt i personoplysninger 

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab 
(herefter HjulmandKaptain) den 7. juli 2020 på vegne af (heref-

 

ter klager) har klaget til tilsynet over, at ar nægtet at give indsigt i oplysnin-

 

ger om klager, som er indsamlet i forbindelse med overvågning af ham. 
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CVR 11883729 

Endvidere bemærker Datatilsynet, at tilsynet ved nærværende afgørelse ikke tager stilling til 
lovligheden af den overvågning, som værksalte over for klager, og den ind-
samling af personoplysninger, der var foranlediget af overvågningen, idet disse forhold er ind-
bragt for Finanstilsynet. 

1.Afgørelse 

Efter en gennemgang af sagen finder Datatilsynet, at der er grundlag for at udtale alvorlig kri-

tik af, at __behandling af personoplysninger ikke er sket i overensstemmelse 
med reglerne i databeskyttelsesforordningens' artikel 15, jf. databeskyttelseslovens2  § 22. 

Nedenfor følger en nærmere gennemgang af sagen og en begrundelse for Datatilsynets afgø-
relse. 

2. Sagsfremstilling 

Det fremgår af sagen, at klager i december 2015 var involveret i en trafikulykke. Som følge 
heraf søgte klager bl.a. om erstatning for erhvervsevnetab af 

iværksatte i den forbindelse overvågning af klager i perioderne 12. til 15. juli 
2019, 19. til 21. august 2019 og 17. til 19. november 2019. 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EL) 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 95146/EF (ge-
nerel forordning om databeskyttelse). 
2 Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse 
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (detabeskyttelsesloven). 
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Som følge heraf anmodede HjulmandKaptain den 4. maj 2020 om at få udleveret overvåg-
ningsmaterialet. 

Den 18. maj 2020 anmeldte klager til Midt- og Vestjyllands Politi. Efterføl-

 

gende besvarede _-den 26. maj 2020 HjulmandKaptains anmodning om ind-
sigt og oplyste, at __ikke ønskede at udlevere overvågningsrapporterne og 
de optagne fotos og videoer. henviste til databeskyttelseslovens § 22. 

HjulmandKaptain henvendte sig igen den 29. maj 2020 og anmodede på ny om indsigt i op-
lysninger om klager, idet HjulmandKaptain gjorde gældende, at databeskyttelseslovens § 22 
ikke indeholdt hjemmel til at tilbageholder overvågningsmaterialet. 

besvarede den 16. juni 2020 henvendelsen og oplyste, at 
fastholdt deres stilling til sagen. 

Datatilsynet modtog herefter den 7. juli 2020 en klage over.~håndtering af 
klagers indsigtsanmodning. 

Datatilsynet sendte den 1. september 2020 klagen i høring og anmodede 
om en udtalelse til sagen. remsendte den 18. september 2020 en udtalelse. 

HjulmandKaptain oplyste den 8. oktober 2020, at HjulmandKaptain som repræsentant for kla-

 

ger i forhold til politianmeldelse havde fået udleveret det overvågningsma-

 

teriale, som havde indleveret til Midt- og Vestjyllands Politi, men at materi-

 

alet i forbindelse med tiltalefrafald blev tilbageleveret til politiet. 

oplyste den 6. januar 2021, at nu havde udleveret over-

 

vågningsmaterialet til HjulmandKaptain, hvilket HjulmandKaptain i et brev af 4. januar 2021 til 
__bekræftede. 

2.1. Klagers bemærkninger 
Klager har overordnet anført, at ~-ikke har udleveret oplysninger om klager, 
som ■ har indsamlet i forbindelse med overvågningen af ham. 

Klager har hertil anført, at -ikke har været berettiget til at afvise indsigtsan-
modningen under henvisning til databeskyttelseslovens § 22. 

2.2. bemærkninger 
_har anført, at i maj 2020 ikke ønskede at udlevere over-

 

vågningsmaterialet, idet --formodede, at klager ville indlede en retssag mod 
i anledning af afvisningen af klagers krav på erhvervsevnetabserstatning. 

har anført, at denne formodning blev bekræftet, idet klagers advokat i kla-
gen til Datatilsynet har anført: "jeg skal bruge materialet til en retlig forfølgelse af min klients 

krav på erhvervsevnetab efter ulykken mod,-." Hertil kommer, at klager lø-
bende har forfulgt sin ret til erstatning via klagers to forskellige advokater. -~ 
var derfor berettiget til at formode, at sagen ikke var afsluttet med ,afvisning 
af dækning. 

har oplyst, at oretog en konkret afvejning af klagers inter-

 

esse i at få oplysningerne på tidspunktet for afslaget om indsigt, og hensynet til at beskytte, 
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lovovertrædelse i form af (forsøg på) bedrageri. 

skønnede på baggrund af dels hændelsesforløbet, dels de skiftende forkla-
ringer om klagers arbejdsevne, og dels klagers advokats tilkendegivelser om, at mulighederne 
for fri proces blev undersøgt, at der var en aktuel og nærliggende risiko for, at -
M ville blive sagsøgt i sagen. 

har videre oplyst, at vurderede, at klager ville kunne be-

 

nytte observationsrapporterne, fotos og videoer fra overvågningen til skade for -

 

- mulighed for at varetage egne interesser i en efterfølgende retssag, 
hvis klager fik indsigt i oplysningerne forud for udarbejdelsen af en stævning. Dette underbyg-
ges af, at klager flere gange har ændret sin forklaring om sin arbejdsevne efter at være blevet 
bekendt med, at havde overvåget ham. 

Det var derfor urdering, at overvågningen ikke skulle udleveres til klager, 
men at indsigt på et senere tidspunkt kunne efterkommes, når hensynene, som 
- begrundede afvisningen i, ikke længere gjorde sig gældende. 

3. Begrundelse for Datatilsynets afgørelse 
3.1. Registrerede har som udgangspunkt ret til at få den dataansvarliges bekræftelse på, om 
personoplysninger vedrørende den pågældende behandles og i givet fald adgang til perso-
noplysningerne og en række yderligere oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 
15. 

En dataansvarlig kan afvise at imødekomme en anmodning om indsigt fra en registreret, hvis 
én af undtagelserne til indsigtsretten kan gøres gældende i medfør af databeskyttelsesforord-
ningens artikel 15, stk. 4, eller databeskyttelseslovens § 22. 

Efter databeskyttelseslovens § 22, stk. 1, kan retten til indsigt således begrænses, hvis den 
registreredes interesse i oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til private in-
teresser, herunder hensynet til pågældende selv. 

Efter denne bestemmelse vil en dataansvarlig efter en konkret vurdering kunne afslå at give 
indsigt i oplysninger, hvis det vil medføre, at virksomhedens forretningsgrundlag, forretnings-
praksis eller knowhow derved vil lide væsentlig skade. Det vil endvidere efter en konkret vur-
dering være muligt at afslå indsigt i interne vurderinger af, hvorvidt virksomheden på basis af 
foreliggende oplysninger vil indgå et kontraktforhold, ændre et bestående kontraktforhold, stille 
særlige vilkår for fortsættelse, eventuelt helt opsige et kontraktforhold og lignende tilfælde. På 
samme måde vil det efter omstændighederne være muligt at afslå indsigt i f.eks. et notat, der 
vurderer, hvorvidt der er udsigt til, at en bestemt retssag mod en kunde kan vindes, eller et in-
ternt notat i en sag, der påpeger mulige tegn på, at en kunde har forsøgt at udøve forsikrings-
svig over for et forsikringsselskab eller forsøgt at unddrage sig forpligtelsen i medfør af f.eks. 
en lånekontrakt.3 

Der skal, jf. bestemmelsens ordlyd, foreligge "afgørende hensyn", hvilket indebærer, at der 
alene kan ske undtagelse fra indsigtsretten i de tilfælde, hvor der er en nærliggende fare for, 
at privates interesser vil lide skade af væsentlig betydning .4 

3 Lovforslag nr. 68. FT 2017118, bemærkninger til lovforslagets § 22 
4 Lovforslag nr. 68, FT 2017118, bemærkninger til lovforslagets § 22 
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ninger, s. 311, at det anerkendes, at private dataansvarlige ligesom offentlige dataansvarlige 
har behov for i et vist omfang at kunne beskytte interne beslutningsprocesser. Indsigtsretten 
vil kunne begrænses ud fra virksomhedens afgørende interesse i dels at have frihed til at vur-
dere indgåelse af blandt andet kontrakter og eksisterende kundeforhold, dels at forhindre kon-
kurrenter i at komme i besiddelse af oplysninger, som har karakter af rent interne vurderinger 
eller erhvervshemmeligheder. Udvalget fandt således, at der bør være mulighed for at be-
grænse indsigtsretten, hvis udlevering af oplysninger i den konkrete situation vil indebære en 
nærliggende risiko for skade. Derimod bør den omstændighed, at der er tale om interne vur-
deringer mv., ikke i sig selv kunne begrunde et afslag på en anmodning om indsigt. 

3.2. Datatilsynet lægger til grund, at fra 4. maj 2020 til omkring 4. januar 
2021 ikke udleverede overvågningsmaterialet, som __havde indsamlet i for-
bindelse med den iværksatte overvågning af klager. 

Datatilsynet lægger endvidere til grund, at oplysningerne, som ar undtaget 
fra klagers indsigtsret, består af personoplysninger om klager og hans færden i form af fotos, 
video og notater i observationsrapporter. Oplysningerne har således ikke karakter af egne, 
subjektive vurderinger, f.eks. et notat om udsigten til at vinde en retssag, men rent objektive 
oplysninger om klagers gøren og laden. 

Som det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen i databeskyttelseslovens § 22, vil det efter 
omstændighederne være muligt for en dataansvarlig at afslå indsigt i et notat, der på baggrund 
af indsamlede oplysninger, vurderer, om der er udsigt til, om en bestemt retssag kan vindes. 
Bestemmelsen har således sigte på den dataansvarliges egne (subjektive) vurderinger af 
f.eks. en retssags førelse og har således ikke sigte på rent objektive oplysninger. 

Efter Datatilsynets opfattelse kan bestemmelsen således ikke udstrækkes til at omfatte ind-
samlede personoplysninger i form af fotos, video og observationsrapporter, som vil udgøre 
selve kernen i en eventuel retssag. 

De faktiske personoplysninger, som er indsamlet om klager i forbindelse med den iværksatte 
overvågning, synes ikke at kunne have et indhold, der kan medføre en nærliggende fare for, 
at private interesser vil lide skade af væsentlig betydning, at oplysningerne kan undtages fra 
retten til indsigt efter § 22, stk. 1. 

Det forhold, at de indsamlede personoplysninger med stor sandsynlighed vil kunne inddrages 
i forbindelse med eventuelle retstvister mod , udgør således ikke et så afgø-

 

rende hensyn til interesser, at de faktiske personoplysninger, som er ind-

 

samlet om klager ved overvågningen af ham, kan undtages fra retten til indsigt, jf. databeskyt-
telseslovens § 22, stk. 1. 

Datatilsynet bemærker hertil, at indsigtsretten netop har til formål at give registrerede (herun-
der klager) adgang til at kontrollere oplysningernes rigtighed og behandlingens lovlighed, og 
undtagelser hertil forudsætter derfor, at der konkret foreligger aktuelle afgørende hensyn, som 
den registreredes ret til indsigt findes at burde vige for. 

Det er på den baggrund Datatilsynets vurdering, at ikke kunne afvise kla-

 

gers ret til indsigt med henvisning til, at klager ville kunne benytte overvågningsmaterialet til 
skade for mulighed for at varetage --egne interesser i en 
efterfølgende retssag. 
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at der foreligger afgørende hensyn til hverken private eller offentlige interesser, som kan be-
grunde, at oplysninger om klager, som er indsamlet i forbindelse med overvågning af ham, 
kan undtages fra retten til indsigt efter databeskyttelseslovens § 22. 

Datatilsynet finder således, at __eller ikke har godtgjort, at klagers ret til ind-
sigt burde vige for afgørende hensyn til offentlige interesser, herunder politiets mulighed for at 
efterforske en eventuel lovovertrædelse. Datatilsynet bemærker i den forbindelse, at en ab-
strakt mulighed for, at udlevering af materiale vil forstyrre efterforskningen ikke er et afgørende 
hensyn, som kan begrunde undtagelser fra retten til indsigt. 

Datatilsynet har lagt vægt på, at der allerede var indgivet anmeldelse til politiet, hvorfor der 
ikke var et hensyn at tage til, at klager f.eks. ikke måtte vide, at der verserede en efterforsk-
ning. Datatilsynet har også lagt vægt på, at klagers advokat fik udleveret overvågningsmate-
rialet fra politiet som følge af politiets behandling af armpolitianmeldelse. 

Datatilsynet finder herefter, at -„håndtering af klagers anmodning om indsigt 
ikke er sket i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 15, jf. databeskyt-
telseslovens § 22. 

På baggrund heraf finder Datatilsynet anledning til at udtale alvorlig kritik af, at 
sf håndtering af klagers indsigtsanmodning ikke er sket i overensstemmelse med data-

 

beskyttelsesforordningens artikel 15, jf. databeskyttelseslovens § 22. 

Datatilsynet har ved sagens afgørelse noteret sig, at ~-efterfølgende har ud-
leveret overvågningsmaterialet til HjulmandKaptain, og at HjulmandKaptain i et brev af 4. ja-

 

nuar 2021 til har bekræftet, at overvågningsmaterialet er modtaget. 

4. Afsluttende bemærkninger 
Datatilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. databeskyt-
telseslovens § 30. Tilsynets afgørelser kan imidlertid indbringes for domstolene, jf. grund-
lovens § 63. 

Kopi af dette brev sendes dags dato til HjulmandKaptain til orientering. 

Datatilsynet anser hermed sagen for afsluttet og foretager sig ikke yderligere i anledning heraf. 

Med venlig hilsen 

Bilag: Retsgrundlag. 
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