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27.6.2017 
 

News nr. 20 – 2017 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

 
EU’s Persondataforordning træder i kraft 24.5.2018 

 
EU vedtog den nye forordning april 2016 til ikrafttræden efter 2 år. Både før og efter vedtagelsen har der 
været meget ”hype” om sagen. Også meget mere end sagen sagligt kan bære. Rådgiverne, og dem er der 
mange af, står i kø med tilbud om hjælp. Der har været udbudt kurser fra mange, også for antenneforenin-
gernes bestyrelser. Det er rent spild af penge at deltage i sådanne kurser på nuværende tidspunkt, for dels 
får forordningen formentlig kun begrænset betydning for antenneforeninger, dels er den opfølgende lovgiv-
ning for Danmark slet ikke vedtaget endnu. Det sker i næste folketingssamling.  

FU har besluttet at følge udviklingen omkring forordningen nøje med fokus på, hvad der har betydning for 
antenneforeninger. Vi melder ud, når noget er afklaret. 

GDPR betyder General Data Protection Regulation 

Vi kan lige så godt lære den nye forkortelse nu, for det er det internationale navn for Persondataforordnin-
gen. Heldigvis kommer alle regler på dansk, men det særlige ved en EU forordning er, at den umiddelbart er 
gældende ret i alle 28 (27) EU-lande (i modsætning til direktiver, der skal ”oversættes” til national lovgivning). 
Men selv om persondataforordningen således gælder umiddelbart, kommer der en række love og regler i 
2017/18, som udfylder og tilpasser danske retsregler til den nye forordning.  

At forordningen gælder for hele EU betyder, at varer og tjenesteydelser, vi køber fra andre EU-lande (og EØS-
lande som Norge, Island og Schweiz) umiddelbart kan antages at opfylde EU-reglerne. Køber vi derimod fra 
lande udenfor EU, f.eks. dataydelser fra Pakistan, Israel eller Kina, skal vi sørge for, at det leverede lever op 
til EU's regler.  

Det er særdeles interessant, at udenlandske virksomheder, som udøver erhvervsvirksomhed i EU-lande, 
fremover skal overholde GDPR. Vi kan således glæde os over, at Google, Facebook og YouTube samt Netflix 
og HBO skal overholde reglerne. I den forbindelse skal også nævnes dataopbevaring i cloud-systemer uden 
for EU som en udfordring. Her vil både Google og Microsoft blive omfattet. 

En anden vigtig vinkel på sagen er, at GDPR gælder for alle: Offentlige myndigheder, private virksomheder, 
foreninger og organisationer. Der er dog visse bestemmelser, der kun gælder for større virksomheder (over 
250 ansatte). Men hvis man behandler persondata, er man omfattet af loven. Persondata er bl.a. fysiske 
personers navn, adresse, telefonnumre, CPR-nummer, økonomiske forhold samt IP-adresse, MAC-adresser 
eller løbenummer på udstyr. Hertil kommer, at foto/video samt stemmeoptagelser også er omfattet. F.eks. 
en e-mail med en lydfil fra en telefonsvarer. Så der er ingen tvivl om, at en antenneforening behandler 
”persondata” i lovens forstand, og at vi derfor er omfattet af loven. 
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Vi starter ikke på bar bund. 

Den nye persondataforordning er ikke en nye start fra ingenting. Der eksisterer i dag en dataforordning, der 
er fra 1995. Den ophører at gælde samtidig med, at den nye forordning træder i kraft. 

I Danmark fik vi en registerlov i 1987 og den gældende Persondatalov afløste denne i år 2000. Den ophører i 
2018 og erstattes af den nye Persondataforordning. 

Justitsministeriet har i maj 2017 med 2 måneders forsinkelse udsendt en betænkning på ca. 1.100 sider, som 
er deres bud på, hvad der skal ske. En af vores førende retslærde på området, professor Peter Blume, Kbh. 
Universitet, har for nylig udgivet en fagbog på 400 sider om emnet. Begge dele studeres i A2012 med henblik 
på at få identificeret områder af betydning for antenneforeningerne. 

Når regeringens lovprogram for det kommende år fremlægges i Folketinget den første tirsdag i oktober 2017, 
kan vi forvente, at sløret bliver løftet for den lovgivning, der skal træde i kraft senest den 24.5.2018. Derfor 
vil A2012 følge lovgivningsprocessen og sikre, at antenneforeningernes særlige forhold ikke bliver glemt eller 
overset. 

Forordningens vigtigste hensigt er at beskytte data, der tilhører fysiske personer. Det er altså vores medlem-
mers personlige data, vi som forening skal medvirke til at beskytte.  

Et andet vigtigt element er enkelt sagt, at alt hvad der ikke er tilladt, er forbudt. Vi skal altså som forening 
tænke nøje igennem, hvilke data vi har brug for, før vi registrerer dem. Vi skal som udgangspunkt have 
medlemmernes tilladelse til at registrere alle de data, vi anser for nødvendige. Men uden hjemmel, ingen 
registrering. A2012 har spurgt en advokat, om det er nok, at det fremgår af antenneforeningens vedtægt, at 
man som medlem skal give tilladelse til brugt af bestemte data. Svar foreligger endnu ikke. Men det er jo 
klart, at der er visse data, vi nødvendigvis skal råde over, for at være i stand til at levere det, vedtægterne 
kræver. 

Som noget nyt (selv om det nok allerede gælder i dag efter Persondataloven), har medlemmerne indsigtsret, 
og vi har oplysningspligt, om de data, vi registrerer. Vi skal også give medlemmerne klagevejledning, hvis de 
ikke er tilfreds med det, vi registrerer. 

Noget andet vi skal forholde os til, er hvordan vi sikrer, at leverandører, f.eks. af regnskabs- og administrati-
onssystemer, sikrer at medlemmernes data beskyttes. 

Det kan allerede nu slås fast, at den dataansvarlige er foreningens formand eller bestyrelse. Det er jo også 
her ansvaret ender i mange andre forhold, så det er ikke noget nyt. 

Der har været talt meget om en DPO, Data Protection Officer. På dansk kommer det nok til at hedde en 
”databeskyttelsesrådgiver”. Han har ikke ansvar for persondatasikkerheden, men han skal rådgive og 
overvåge (man kan nok sammenligne hans opgave med en revisors). Det kan godt være en intern funktion i 
en virksomhed/forening, men det kan også være en udefra kommende rådgiver. DPO’en skal rapportere til 
den øverste ledelse, men må ikke være undergivet instruktion. Han er udpeget efter kvalifikationer og er 
undergivet tavshedspligt. Måske skal vi overveje en fælles rådgiver for antenneforeninger.  

Alle de aftaler, vi i dag har om beskyttelse af personlige oplysninger, skal opdateres, når GDPR træder i kraft. 
Det betyder potentielt, at alle forsyningsaftaler, som en antenneforening har, skal gås igennem.  

Den høje strafferammer på 20 mio. Euro eller 4 % af virksomhedens omsætning har påkaldt sig stor opmærk-
somhed. Men ingen tror, at det rammer mindre virksomheder. Derimod kan vi alle glæde os over, at der 
kommer fokus på databeskyttelse og store internationale virksomheder. 

Der bliver nok at tage fat på for Justitsministeriet, for den nye regler griber ind på en række andre juridiske 
områder, f.eks.: offentlig ret/forvaltningsret, markedsføringsret, forbrugerret, ansættelsesret, e-handelsreg-
ler, medieret, strafferet og noget så almindeligt som cookies.  
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Justitsministeriets foreløbige udmelding 

På et nyligt møde arrangeret af Justitsministeriet udgik følgende vejledning: 

• Betænkningen (de 1.100 sider) kan anvendes som juridisk rettesnor for behandling af personoplys-
ninger. Fing materialet på A2012’s link: https://1drv.ms/f/s!AovHKDvXvlLFgQlbl0CTJR--hy5S 

• De nye regler svarer i vidt omfang til gældende ret – ingen revolution 
• Følger man de nuværende regler, er man godt på vej 
• Forordningen indeholder også nyskabelser, som er grundigt gennemgået i betænkningen (databe-

skyttelsesrådgiver, fortegnelse, databeskyttelse gennem design og standardindstillinger og databe-
handlerens mere fremtrædende rolle) 

• Betænkningen vil ikke komme til at stå alene – der udarbejdes praktisk anvendelige vejledninger 
• Forslag til en ny persondatalov sendes i høring inden sommerferien. 

Her er Justitsministeriets tidsplan: 

 

 

FU har besluttet, at A2012 holder fokus på sagen og fokuserer på aktiviteter, der er relevante for antenne-
foreningerne. Dem melder vi selvfølgelig ud om, når der er nyt. 

 

Med venlig hilsen fra FU. 

Bernt Freiberg, formand           Poul Juul, næstformand           Tage Lauritsen, sekretær      Carsten Pedersen, FU-medl. 
bf@a2012.dk, 21919450           pj@a2012.dk, 48475755          tl@a2012.dk, 25265016       cp@a2012.dk, 40885510 

Send gerne mail til os alle på en gang: fu@a2012.dk 
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