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Datatilsynet er den centrale, uafhængige 

myndighed, der:

*  rådgiver om registrering, videregivelse og

  anden behandling af personoplysninger og

* fører tilsyn med, at myndigheder, virksom-

 heder og andre dataansvarlige overholder  

 persondataloven.

Denne pjece beskriver reglerne i persondata-

loven i hovedtræk.

Find yderligere oplysninger på Datatilsynets 

hjemmeside.

Dansk lov gælder også for det,
du gør på internettet

Når du bor i Danmark, så er du omfattet af den 

danske lovgivning. 

Det gælder også, når du er på internettet. F.eks. 

når du offentliggør oplysninger på sociale 

netværk. 

Straffeloven

Hvis du krænker andre personer alvorligt, kan du 

komme i konfl ikt med straffeloven. 

Ytringsfriheden

Du har lov til at ytre dig og sige din mening. 

Men du har også et ansvar, og ytringsfriheden er 

ikke en ubegrænset ret. 

De mest private og følsomme oplysninger om 

andre personer skal du stadig holde dig fra at of-

fentliggøre.



Persondataloven

Persondataloven gælder, når du offentliggør 

oplysninger om andre personer. F.eks. i et indlæg 

du skriver på nettet.

Persondataloven gælder også, når du offentliggør 

billeder med andre personer end dig selv. 

 

Når folk kan genkendes 

Det er personoplysninger, bare nogen kan fi nde ud 

af, hvem det handler om. 

Det kan altså godt være personoplysninger, selv 

om du ikke skriver personens navn. 

Det må du offentliggøre 

Hvis du ikke har samtykke, må du kun offentlig-

gøre oplysninger, som ikke er krænkende, om en 

anden person.

Det må du ikke offentliggøre

Vi har alle oplysninger, der ikke kommer andre 

ved. Det er oplysninger om vores private forhold. 

F.eks. om, at vi har gæld eller har fået en bøde.

Persondataloven beskytter den slags oplysninger. 

Hvis du offentliggør dem, kan du risikere at blive 

straffet.

Har du fået lov af personen? 
Hvis du har samtykke fra en person, må du nor-

malt godt offentliggøre oplysninger om ham eller 

hende. 

Hvis der er tale om et mindre barn, skal forældrene 

give lov.

Når en person selv har offentlig-
gjort oplysninger

Det er som regel også i orden, at du offentliggør 

oplysninger, som en person allerede har offentlig-

gjort om sig selv.

Hvis det generer en anden 
person

Lyt til det, hvis den person, som du har lagt noget 

ud om, ikke bryder sig om det. Enten ved at fjerne 

oplysningerne fra internettet. Eller ved at du godt-

gør, at du var berettiget til at skrive det. F.eks. hvis 

du mener, du har brugt din ytringsfrihed. 

Gå altid først til den ansvarlige

Er du utilfreds med, at en anden person har of-

fentliggjort oplysninger om dig på internettet, så 

kontakt i første omgang denne person. 

Personen er ansvarlig for det og skal tage stilling 

til din protest. 

Det samme gælder, hvis det drejer sig om billeder 

af dig.

Falske profi ler 

Måske kommer du ud for, at en anden person har 

oprettet en falsk profi l på et socialt netværk og 

giver sig ud for at være dig. 

I den situation vil vi råde dig til at kontakte det 

sociale netværk. 

Datatilsynet 

Hvis den ansvarlige ikke fjerner oplysningerne, 

kan Datatilsynet måske hjælpe dig.

Men hvis offentliggørelsen er i orden – 

f.eks. fordi det er omfattet af ytringsfriheden – 

så kan Datatilsynet ikke kræve det fjernet. 


