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Fakta om regler for virksomheder
Persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 som senest ændret ved § 2 i lov nr. 422 af 10. maj 2011) giver
borgerne en række rettigheder i forbindelse med, at bl.a.
offentlige myndigheder foretager elektronisk databehandling af personoplysninger og gør brug af registre i øvrigt.
Loven indeholder pligter for dem, der behandler personoplysninger, herunder pligt til ved anmeldelse at oplyse

Datatilsynet om behandlingens formål, til hvem oplysninger eventuelt videregives m.v. (jf. lovens §§ 43 og 48).
Denne folder indeholder generelle oplysninger om den
sagsbehandling der foretages af Fødevarestyrelsen og om
de rettigheder, som tilkommer de personer, som Fødevarestyrelsen behandler oplysninger om.

Om Fødevarestyrelsen
Fødevarestyrelsen er en styrelse under Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Sagsbehandlingen i Fødevarestyrelsen sker typisk på baggrund af

Fødevarestyrelsen har til opgave at koordinere, styre og
føre tilsyn med landets fødevarekontrol og veterinærvæsen. Styrelsen skal endvidere følge sundhedstilstanden
blandt husdyrene og den vilde fauna i Danmark. Fødevarestyrelsen varetager kontrol, tilsyn, undersøgelser
samt information og rådgivning inden for veterinær- og
fødevareområdet.

•	ansøgning

Fødevarestyrelsen løser opgaver i henhold til den til enhver
tid gældende lovgivning om

•	anmeldelse,

•	forebyggelse

og bekæmpelse af husdyrsygdomme og
zoonoser, herunder kontrol og tilsyn med produkter af
dyr,

•	kontrol

og tilsyn med primærproduktion, behandling og
salg af fødevarer samt animalske produkter, -avlsmateriale og animalske non-food produkter,

•	kontrol

og tilsyn med indførsel og udførsel af fødevarer
samt levende dyr og produkter heraf,

•	kontrol

og tilsyn på det dyrevelfærdsmæssige område.

om fx autorisation eller registrering,

•	tilsyn/kontrol,

hvor der eksempelvis kan træffes afgørelse om meddelelse af eventuelle forbud eller påbud, og
hvor der ved overtrædelse af gældende regler kan blive
tale om strafferetlig forfølgning,

•	klage

eller

•	bekæmpelse

af husdyrsygdomme og zoonoser, fx
oprettelse af karantæne, nedslagning af dyr, fjernelse af
forgiftede fødevarer.
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Om persondataloven
I forbindelse med ovennævnte sagsbehandling vil Fødevarestyrelsen indsamle, behandle og videregive oplysninger
om fysiske personer. Det drejer sig fx om oplysninger om
CPR-nr., adresse, helbredsforhold, ejerforhold, driftsforhold, registrerings- og godkendelsesforhold og tilsyn,
herunder oplysninger om strafbare forhold i relation til
fødevare- og veterinærlovgivningen.
Indsamlingen af oplysninger kan ske på flere måder,
herunder bl.a. ved, at personen af egen drift opgiver
oplysningerne, at oplysningerne fremkommer gennem en
anmeldelse, eller at Fødevarestyrelsen indhenter oplysningerne, evt. ved direkte henvendelse til pågældende
eller ved henvendelse til andre offentlig myndigheder i
tilfælde, hvor oplysningerne er nødvendige for at kontrollere om lovgivningen er overholdt. Dette sker bl.a. på
fødevarelovgivningens og dyreholdslovgivningens område
med henblik på registersamkøring og sammenstillinger af
oplysninger i kontroløjemed.
Der vil som udgangspunkt være tale om udlevering af
ikke-personfølsomme oplysninger, fx oplysninger om
skattemæssig registrering. Udlevering af personfølsomme
oplysninger, herunder fx strafbare forhold, vil kun kunne
ske inden for rammerne af Persondataloven. Udlevering
af sådanne oplysninger forudsætter, at det over for den
udleverende myndighed kan godtgøres, at udlevering af
oplysningerne er nødvendig for at udføre fødevare-/veterinærkontrollen.
I visse tilfælde er det frivilligt at opgive oplysningerne, i
andre tilfælde er det obligatorisk. Det kan være forbundet med skadevirkning for en virksomhed at undlade at
opgive oplysninger, som Fødevarestyrelsen beder om,
dette gælder fx i tilfælde, hvor oplysningerne skal bruges
i forbindelse med en ansøgning om autorisation eller
oplysningerne skal bruges i forbindelse med behandlingen
af en klagesag.

Personoplysningerne kan i et vist omfang videregives til
andre myndigheder. Det drejer sig fx om oplysninger i
forbindelse med udbrud af husdyrsygdomme, forekomst
af zoonoser, forgiftninger og lignende. Tilsvarende oplysninger vil kunne udveksles med Fødevareministeriets
Departement og andre myndigheder, fx politiet, når det er
nødvendigt for udførelsen af en opgave. Endelig skal visse
indsamlede oplysninger vedrørende udbrud af husdyrsygdomme, forekomst af zoonoser og forgiftninger m.m.
videregives til EU-kommissionen og de andre EU-lande.
Endvidere kan der ske udlevering af personoplysninger
i forbindelse med efterkommelse af aktindsigtsanmodninger efter lov om offentlighed i forvaltningen samt i
-forbindelse med offentliggørelse af kontrolresultater i
henhold til lov om fødevarer m.m.

Efter principperne i Persondataloven har en
registreret person som udgangspunkt følgende
rettigheder:
•	Ret

til at blive orienteret om, at der indsamles
oplysninger til brug for elektronisk databehandling.

•	Ret

til at bede om indsigt i de oplysninger, der
behandles elektronisk.

•	Ret

til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne
behandles.

•	Ret

til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af
oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende
måde er behandlet i strid med lovgivningen.
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Uddrag af Persondataloven
Persondatalovens regler om registreredes
indsigtsrettigheder og øvrige rettigheder findes
bl.a. i § 31, § 35 og § 37:

»§ 31. Fremsætter en person begæring herom, skal
den dataansvarlige give den pågældende meddelelse om,
hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende.
Behandles sådanne oplysninger, skal der på en let for
ståelig måde gives den registrerede meddelelse om,

bestemmelser udstedt i medfør af lov, hvis en registreret
person fremsætter anmodning herom.
Stk. 2. Den dataansvarlige skal underrette den tredjemand, hvortil oplysningerne er videregivet, om, at de videregivne oplysninger er berigtiget, slettet eller blokeret
i henhold til stk. 1, hvis en registreret person fremsætter
anmodning herom. Dette gælder dog ikke, hvis underretningen viser sig umulig eller er uforholdsmæssigt
vanskelig.«

1) hvilke oplysninger der behandles,
2)	behandlingens formål,
3)	kategorierne af modtagere af oplysningerne og
4) 	tilgængelig information om, hvorfra disse
oplysninger stammer.
Stk. 2. Den dataansvarlige skal snarest besvare begæringer som nævnt i stk. 1. Er begæringen ikke besvaret
inden 4 uger efter modtagelsen, skal den dataansvarlige
underrette den pågældende om grunden hertil, samt om,
hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.

§ 35. Den registrerede kan til enhver tid over for den
dataansvarlige gøre indsigelse mod, at oplysninger om
vedkommende gøres til genstand for behandling.
Stk. 2. Hvis indsigelsen efter stk. 1 er berettiget, må
behandlingen ikke længere omfatte de pågældende
oplysninger.

§ 37. Den dataansvarlige skal berigtige, slette eller
blokere oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende
eller på lignende måde er behandlet i strid med lov eller

Persondatalovens regler om oplysningspligt over
for den registrerede findes i § 28, § 29 og § 30:

»§ 28. Ved indsamling af oplysninger hos den registrerede skal den dataansvarlige eller dennes repræsentant
give den registrerede meddelelse om følgende:
1)	Den dataansvarliges og dennes repræsentants identitet.
2)	Formålene med den behandling, hvortil oplysningerne
er bestemt.
3)	Alle yderligere oplysninger, der under hensyn til de
særlige omstændigheder, hvorunder oplysningerne er
indsamlet, er nødvendige for, at den registrerede kan
varetage sine interesser, som fx:
a) Kategorierne af modtagere.
b)	Om det er obligatorisk eller frivilligt at besvare stillede spørgsmål samt mulige følger af ikke at svare.
c)	Om reglerne om indsigt i og om berigtigelse af de
oplysninger, der vedrører den registrerede.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis den
registrerede allerede er bekendt med de i nr. 1-3 nævnte
oplysninger.
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§ 29. Hvor oplysninger ikke er indsamlet hos den

§ 30. Bestemmelserne i § 28, stk. 1, og § 29, stk. 1,

registrerede, påhviler det den dataansvarlige eller dennes
repræsentant ved registreringen, eller hvor de indsamlede
oplysninger er bestemt til videregivelse til tredjemand,
senest når videregivelsen af oplysningerne finder sted, at
give den registrerede meddelelse om følgende:

gælder ikke, hvis den registreredes interesse i at få kendskab til oplysningerne findes at burde vige for afgørende
hensyn til private interesser, herunder hensynet til den
pågældende selv.

1)	Den dataansvarliges og dennes repræsentants identitet.
2)	Formålene med den behandling, hvortil oplysningerne
er bestemt.
3)	Alle yderligere oplysninger, der under hensyn til de
særlige omstændigheder, hvorunder oplysningerne er
indsamlet, er nødvendige for, at den registrerede kan
varetage sine interesser, som fx:
a)	Hvilken type oplysninger det drejer sig om.
b) Kategorierne af modtagere.
c)	Om reglerne om indsigt i og om berigtigelse af de
oplysninger, der vedrører den registrerede.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis den
registrerede allerede er bekendt med de i nr. 1-3 nævnte
oplysninger, eller hvis registreringen eller videregivelsen
udtrykkeligt er fastsat ved lov eller bestemmelser fastsat i
henhold til lov.
Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder heller ikke, hvis
underretning af den registrerede viser sig umulig eller er
uforholdsmæssigt vanskelig.

Stk. 2. Undtagelse fra bestemmelserne i § 28, stk. 1, og
§ 29, stk. 1, kan tillige gøres, hvis den registreredes interesse i at få kendskab til oplysningerne findes at burde
vige for afgørende hensyn til offentlige interesser, herunder navnlig til
1) statens sikkerhed,
2) forsvaret,
3) den offentlige sikkerhed,
4)	forebyggelse, efterforskning, afsløring og rets
forfølgning i straffesager eller i forbindelse med
brud på etiske regler for lovregulerede erhverv,
5)	væsentlige økonomiske eller finansielle interesser hos
en medlemsstat eller Den Europæiske Union, herunder
valuta-, budget- og skatteanliggender, og
6)	kontrol-, tilsyns- eller reguleringsopgaver, herunder
opgaver af midlertidig karakter, der er et led i den
offentlige myndighedsudøvelse på de i nr. 3-5 nævnte
områder.«

Her findes reglerne
Klager
Klager over Fødevarestyrelsen i forbindelse med
Persondataloven indsendes til Datatilsynet,
Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Mere information
Persondataloven samt en beskrivelse af reglerne kan
findes på biblioteket eller på www.datatilsynet.dk
Hvis du har spørgsmål eller ønsker flere oplysninger,
kan du henvende dig hos Fødevarestyrelsen.

Pjecen kan downloades fra foedevarestyrelsen.dk >>
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