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Høring over forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven (Politiets 
anvendelse af databaserede 

 

1. Til ændringslovens § 1, 1:
 
Lovforslaget omhandler mulighed for, at politiet kan foretage tværgående analyser af persondata, 
som politiet allerede ligger inde med, samt mulighed for, at poliet indsamler offentlig tilgængelige 
persondata.  

Ændringslovens § 1 foreslår indførelse af hjemmel i lov om politiets virksomhed
hvorefter Justitsministeren kan fastsæ
oplysninger kan behandles, og hvornår sletning af oplysninger skal finde sted, samt om de 
tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der skal iagttages ved behan

Retspolitisk Forening mener, at spørgsmål om formålet med behandlingen af persondata, om 
sletning af data samt om sikkerhedsforanstaltninger bør disku
ved lov.  

Retspolitisk Forening anerkender, at politiet som
gøre brug af indsamling og analyse
imidlertid brug af persondata, som kan være i strid med retten til privatlivets fred, hvis 
behandlingen af oplysningerne i forhold til omfang eller behandlingsmåde går ud over, hvad der 
er nødvendigt for at opnå målet med behandlingen af oplysningerne. Derfor bør følgende forhold 
overvejes: 
 

1) Tværgående analyser af de oplysninger
detaljerede personprofiler, hvor en persons færden, interesser, kontakter og vaner kan 
undersøges. Der er derfor tale om en meget alvorlig indgriben i en persons privatliv
 

2) EU-Domstolen har især på området for behandling af persondata udvist en prog
domspraksis, hvor domstolen i flere tilfælde har tydeliggjort betydningen af retten til 
beskyttelse af privatlivets fred som en grundlæggende frihedsrettighed i EU
Domstolen har bl.a. underkendt Safe Harbor
dermed underkendt den balancering af hensynet til beskyttelse til privatlivets fred over for 
hensynet til muligheden for at behandle personoplysninger, som EU
foretaget.  
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§ 1, 1: 

Lovforslaget omhandler mulighed for, at politiet kan foretage tværgående analyser af persondata, 
som politiet allerede ligger inde med, samt mulighed for, at poliet indsamler offentlig tilgængelige 

reslår indførelse af hjemmel i lov om politiets virksomhed
hvorefter Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om bl.a. ”[...] til hvilke formål 
oplysninger kan behandles, og hvornår sletning af oplysninger skal finde sted, samt om de 
tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der skal iagttages ved behandlingen.”

Retspolitisk Forening mener, at spørgsmål om formålet med behandlingen af persondata, om 
sletning af data samt om sikkerhedsforanstaltninger bør diskuteres offentligt og derfor reguleres 

Retspolitisk Forening anerkender, at politiet som led i deres efterforskning naturligt bør kunne 
gøre brug af indsamling og analyser af større mængder data. Et sådant politiarbejde betyder 
imidlertid brug af persondata, som kan være i strid med retten til privatlivets fred, hvis 

erne i forhold til omfang eller behandlingsmåde går ud over, hvad der 
er nødvendigt for at opnå målet med behandlingen af oplysningerne. Derfor bør følgende forhold 

Tværgående analyser af de oplysninger, politiet allerede har indsamlet
detaljerede personprofiler, hvor en persons færden, interesser, kontakter og vaner kan 
undersøges. Der er derfor tale om en meget alvorlig indgriben i en persons privatliv

Domstolen har især på området for behandling af persondata udvist en prog
domspraksis, hvor domstolen i flere tilfælde har tydeliggjort betydningen af retten til 
beskyttelse af privatlivets fred som en grundlæggende frihedsrettighed i EU
Domstolen har bl.a. underkendt Safe Harbor-principperne og Logningsdirektivet
dermed underkendt den balancering af hensynet til beskyttelse til privatlivets fred over for 
hensynet til muligheden for at behandle personoplysninger, som EU-

 

 

Høring over forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven (Politiets 
og adgang til oplysninger om flypassagerer)  

Lovforslaget omhandler mulighed for, at politiet kan foretage tværgående analyser af persondata, 
som politiet allerede ligger inde med, samt mulighed for, at poliet indsamler offentlig tilgængelige 

reslår indførelse af hjemmel i lov om politiets virksomhed § 2 a, stk. 3, 
regler om bl.a. ”[...] til hvilke formål 

oplysninger kan behandles, og hvornår sletning af oplysninger skal finde sted, samt om de 
dlingen.” 

Retspolitisk Forening mener, at spørgsmål om formålet med behandlingen af persondata, om 
res offentligt og derfor reguleres 

led i deres efterforskning naturligt bør kunne 
af større mængder data. Et sådant politiarbejde betyder 

imidlertid brug af persondata, som kan være i strid med retten til privatlivets fred, hvis 
erne i forhold til omfang eller behandlingsmåde går ud over, hvad der 

er nødvendigt for at opnå målet med behandlingen af oplysningerne. Derfor bør følgende forhold 

politiet allerede har indsamlet, skaber meget 
detaljerede personprofiler, hvor en persons færden, interesser, kontakter og vaner kan 
undersøges. Der er derfor tale om en meget alvorlig indgriben i en persons privatliv. 

Domstolen har især på området for behandling af persondata udvist en progressiv 
domspraksis, hvor domstolen i flere tilfælde har tydeliggjort betydningen af retten til 
beskyttelse af privatlivets fred som en grundlæggende frihedsrettighed i EU-retten. 

principperne og Logningsdirektivet og 
dermed underkendt den balancering af hensynet til beskyttelse til privatlivets fred over for 

-lovgiver har 
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3) Selvom behandlingen af personoplysninger allerede i lang tid nu har været en integreret 
del af vores daglige virkelighed, er debatten, omkring hvor grænserne for nødvendig og 
unødvendig behandling skal gå, langt fra nået til ende. Der er meget forskellige meninger i 
befolkningen omkring, hvilke behandlinger der skal være tilladte, og hvilke der bør 
undgås for at beskytte folks privatliv.  

Derfor bør politets grænser for lovlige formål med databehandling, for krav om sletning af 
oplysninger, samt for hvad der er tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for persondata 
diskuteres åbent i Folketinget, så den brede befolkning kan deltage i debatten og styre 
udviklingen.  

Behandling af persondata er allerede og vil i fremtiden forblive en stor del af fundamentet for 
samfundets indretning. Retspolitisk Forening mener derfor ikke, at Justitsministeriet selv skal lave 
regler for disse væsentlige aspekter af politiets brug af persondata, når spørgsmålene om den 
generelle behandling af persondata stadig er så uafklarede, at de deler vandene i befolkningen 
samt mellem EU-Domstolen og EU-lovgiverne.  
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