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Klage over behandling af personoplysninger 

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor du den 20. maj 2019 har klaget til tilsynet 
over Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikrings (herefter DFIM) behandling af 
personoplysninger om dig. 

1. Afgørelse 
Efter en gennemgang af sagen finder Datatilsynet, at DFIMs behandling af personoplysninger 
er sket i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningens1, artikel 6, stk. 1, 
litra c, og artikel 5, stk.1, litra a og c, samt databeskyttelseslovens2 § 11, stk. 2, nr. 1.  
 
Nedenfor følger en nærmere gennemgang af sagen og en begrundelse for Datatilsynets af-
gørelse. 

2. Sagsfremstilling 
Det fremgår af sagen, at du blev registreret af DFIM den 7. maj 2019 på baggrund af dit for-
sikringsophør hos   
 
Samme dag fremsendte DFIM et brev til dig med meddelelse om, at DFIM havde oprettet en 
sag på baggrund af en manglende lovpligtig ansvarsforsikring på dit køretøj. DFIM oplyste 
videre i brevet, at du ville blive opkrævet dagsgebyrer på 250 kr. pr. dag, dit køretøj var ufor-
sikret, og at der ikke kunne tegnes ny forsikring på dit køretøj, før dagsgebyrerne var betalt.  
 
Den 9. maj 2019 indbetalte du de udestående gebyrer, men DFIM genoptog sagen den 18. 
maj 2019, da du fortsat ikke havde forsikret dit køretøj.  
 
Den 19. maj 2019 sendte DFIM et rykkerbrev til dig med en oversigt over de akkumulerede 
gebyrer fra den 10. maj 2019 og frem til den 19. maj 2019. 
 
Samme dag rettede du henvendelse til DFIM, idet du var uenig i opgørelsen af gebyrerne, som 
du ønskede slettet. Dette nægtede DFIM imidlertid.  
 

 

 
1 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 om ophævelse af direktiv 95/46/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 (databeskyttelsesloven) 

18. december 2019 



 

 

Side 2 af 7 Den 20. maj 2019 klagede du til Datatilsynet over DFIM.  
 
2.1. Dine bemærkninger 
Datatilsynet har forstået din henvendelse som en klage over DFIMs behandling af personop-
lysninger om dig. 
 
Du har i den forbindelse overordnet anført, at de gebyrer, DFIM har opkrævet hos dig, ikke er 
korrekte, og at du derfor ønsker alle oplysninger om udestående gebyrer slettet.     
 
2.2. DFIMs bemærkninger 
DFIM har oplyst, at foreningen behandler følgende oplysninger om dig:  
 
• Navn 

• Adresse 

• Telefonnummer 

• E-mailadresse 

• Bankoplysninger 

• Betalingskortoplysninger 

• Køn 

• Personnummer (CPR-nr.) 

• Årsag til opsigelse af ansvarsforsikring på motorkøretøj 

• Registreringsnummer på motorkøretøj 

• Stelnummer på motorkøretøj 

• Model på motorkøretøj 

• Tidligere forsikringsselskab 

 
DFIM har endvidere oplyst, at foreningen behandler dine oplysninger med fire formål:  
 

1. At opkræve dagsgebyrer for manglende lovpligtig ansvarsforsikring på et motorkøre-
tøj. 

2. Registrering i Fællesregistret på grund af skyldige dagsgebyrer.  
3. Registrering i Fællesregistret på grund af præmierestance ved dit tidligere forsikrings-

selskab.  
4. Statistiske formål.  

 
DFIM har overordnet anført, at foreningen ifølge færdselslovens § 106, sk. 5, er forpligtet til at 
opkræve et dagsgebyr for ejere eller brugere af motorkøretøjer, der ikke er tegnet lovpligtig 
ansvarsforsikring for, og at det ifølge færdselslovens § 106, stk. 6, er en betingelse for tegning 
af ansvarsforsikring for et motorkøretøj, at skyldige gebyrer er betalt.  
 
Det er DFIMs vurdering, at alle de personoplysninger, foreningen har behandlet om dig, har 
været nødvendige for, at foreningen kunne overholde sin retlige forpligtelse efter færdselslo-
ven, og for at kunne varetage sin legtime interesse i at opkræve dagsgebyrerne. 
 
For så vidt angår behandlingen af oplysninger om dit personnummer har DFIM henvist til, at 
foreningen har hjemmel hertil i § 10, stk. 4, i bekendtgørelse om ansvarsforsikring af motorkø-
retøjer mv. 
 
I forhold til registreringen af dig i Fælleregisteret har DFIM endvidere henvist til, at behandlin-
gen af personoplysninger om dig er sket i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i 



 

 

Side 3 af 7 DFIMs tilladelse fra Datatilsynet til behandling af personoplysninger med henblik på at advare 
andre mod forretningsforbindelser med eller ansættelsesforhold til en registreret.3 
 
Endelig har DFIM – om behandlingen af personoplysninger om dig til statistiske formål – an-
ført, at foreningen har en retlig forpligtelse hertil ifølge § 15, stk. 1, i bekendtgørelse om an-
svarsforsikring af motorkøretøjer mv. 

3. Begrundelse for Datatilsynets afgørelse 
3.1. Det følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, at behandling af per-
sonoplysninger er lovlig, hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, 
som påhviler den dataansvarlige.  
 
Det følger endvidere af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, at private må behandle op-
lysninger om personnummer, når det følger af lovgivningen. 
 
Det følger videre af databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra a, at personoplysninger 
skal behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede. Per-
sonoplysningerne skal endvidere være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er 
nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles, jf. artikel 5, stk. 1, litra c. 
 
Endelig følger det af databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 1, at den registrerede har 
ret til at få slettet personoplysninger om sig selv, såfremt en af betingelserne i bestemmelsens 
litra a-f er opfyldt.  
 
3.2. Datatilsynet finder ikke grundlag for at tilsidesætte DFIMs vurdering af, at behandlingen 
af personoplysninger om dig, var nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, jf. databe-
skyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.  
 
Datatilsynet har herved lagt vægt på det af DFIM oplyste om de retlige forpligtelser, som på-
hviler foreningen i medfør af færdselsloven og bekendtgørelse om ansvarsforsikring af motor-
køretøjer mv. 
 
I forhold til behandlingen af personoplysninger om dig i Fællesregisteret har Datatilsynet end-
videre lagt vægt på, at DFIM efter det oplyste har iagttaget vilkårene i foreningens tilladelse til 
behandling af personoplysninger med henblik på at advare andre mod forretningsforbindelser 
med eller ansættelsesforhold til en registreret. 
 
Datatilsynet finder endvidere, at DFIMs behandling af oplysninger om dit personnummer var i 
overensstemmelse med databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, idet en sådan behandling 
er forudsat i § 10, stk. 4, i bekendtgørelse om ansvarsforsikring af motorkøretøjer mv.  
 
Endelig finder Datatilsynet på baggrund af sagens oplysninger ikke grundlag for at antage, at 
DFIM i forbindelse med behandlingen af din sag skulle have handlet i strid med principperne 
om bl.a. gennemsigtighed og dataminimering i databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, 
litra a og c.  
 
Datatilsynet finder afslutningsvis ikke at DFIM er forpligtet til at slette oplysninger, foreningen 
behandler om dig, idet tilsynet finder, at ingen af betingelserne for sletning efter databeskyttel-
sesforordningens artikel 17, stk. 1, litra a-f, er opfyldt.  

 

 
3  Datatilsynets tilladelse af 3. januar 2019 til DFIMs førelse af et advarselsregister, jf. databeskyttelseslovens § 26, stk. 1 



 

 

Side 4 af 7 4. Afsluttende bemærkninger 
Kopi af dette brev sendes dags dato til DFIM til orientering. 
 
Datatilsynet anser hermed sagen for afsluttet og foretager sig herefter ikke yderligere i sagen. 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
 
Bilag: Retsgrundlag.  



 

 

Side 5 af 7 Bilag: Retsgrundlag 

Uddrag 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 og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (gene-
rel forordning om databeskyttelse). 
 
Artikel 2, stk. 1. Denne forordning finder anvendelse på behandling af personoplysninger, der 
helt eller delvis foretages ved hjælp af automatisk databehandling, og på anden ikkeautoma-
tisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register. 
 
Artikel 4. I denne forordning forstås ved: 
 

1) »personoplysninger«: enhver form for information om en identificeret eller identificer-
bar fysisk person (»den registrerede«); ved identificerbar fysisk person forstås en fy-
sisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator 
som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator 
eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiolo-
giske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet  

2) »behandling«: enhver aktivitet eller række af aktiviteter — med eller uden brug af au-
tomatisk behandling — som personoplysninger eller en samling af personoplysninger 
gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, 
opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved 
transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller 
samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse 

[…] 
7) »dataansvarlig«: en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution 

eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med 
hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger; hvis formå-
lene og hjælpemidlerne til en sådan behandling er fastlagt i EU-retten eller medlems-
staternes nationale ret, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for udpe-
gelse af denne fastsættes i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret  

8) »databehandler«: en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution 
eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne 

[…] 
 
Artikel 5. Personoplysninger skal: 
 

a) behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede 
(»lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed«)  

b) indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på 
en måde, der er uforenelig med disse formål; viderebehandling til arkivformål i sam-
fundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske 
formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, skal ikke anses for at være uforene-
lig med de oprindelige formål (»formålsbegrænsning«)  

c) være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de 
formål, hvortil de behandles (»dataminimering«)  

d) være korrekte og om nødvendigt ajourførte; der skal tages ethvert rimeligt skridt for 
at sikre, at personoplysninger, der er urigtige i forhold til de formål, hvortil de behand-
les, straks slettes eller berigtiges (»rigtighed«)  



 

 

Side 6 af 7 e) opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et 
længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende per-
sonoplysninger behandles; personoplysninger kan opbevares i længere tidsrum, hvis 
personoplysningerne alene behandles til arkivformål i samfundets interesse, til viden-
skabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstem-
melse med artikel 89, stk. 1, under forudsætning af, at der implementeres passende 
tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som denne forordning kræver for at sikre 
den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder (»opbevaringsbegrænsning«)  

f) behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for de pågældende person-
oplysninger, herunder beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod 
hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse, under anvendelse af passende tek-
niske eller organisatoriske foranstaltninger (»integritet og fortrolighed«). 

 
Stk. 2. Den dataansvarlige er ansvarlig for og skal kunne påvise, at stk. 1 overholdes (»an-
svarlighed«). 
 
Artikel 6. Behandling er kun lovlig, hvis og i det omfang mindst ét af følgende forhold gør sig 
gældende: 
 

a) Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et 
eller flere specifikke formål.  

b) Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede 
er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den re-
gistreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.  

c) Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den da-
taansvarlige.  

d) Behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk per-
sons vitale interesser.  

e) Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse 
eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har 
fået pålagt.  

f) Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge 
en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går 
forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn. 

 
Første afsnit, litra f), gælder ikke for behandling, som offentlige myndigheder foretager som 
led i udførelsen af deres opgaver. 
 
Uddrag af 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 (databeskyttelsesloven).  
 
§ 11. […] 
 
Stk. 2. Private må behandle oplysninger om personnummer, når 
 

1) det følger af lovgivningen  
2) den registrerede har givet samtykke hertil i overensstemmelse med databeskyttelses-

forordningens artikel 7, 
3) behandlingen alene finder sted til videnskabelige eller statiske formål, eller hvis der 

er tale om videregivelse af oplysninger om personnummer, når videregivelsen er et 



 

 

Side 7 af 7 naturligt led i den normale drift af virksomheder m.v. af den pågældende art, og når 
videregivelsen er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation af den 
registrerede eller videregivelsen kræves af en offentlig myndighed eller 

4) betingelserne i § 7 er opfyldt. 
 




