
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved e-mail af 20. december 2017 har Energistyrelsen anmodet om Datatilsy-

nets eventuelle kommentarer og spørgsmål til ovennævnte udkast til udbuds-

betingelser. 

 

Datatilsynet skal generelt understrege, at behandling af personoplysninger 

skal ske under behørig iagttagelse af persondatalovens
1
 og sikkerhedsbe-

kendtgørelsens
2
 regler.   

 

Datatilsynet skal herefter udtale følgende: 

 

1. Det følger af udkastets punkt 8, side 16, at tilbud skal afgives elektronisk 

via udbudsportalen. 

 

Af udkastets punkt 7, side 14, følger endvidere, at tilbuddet skal indeholde en 

beskrivelse af tilbudsgiver, herunder – hvis tilbudsgiver er en fysisk person – 

personens nationale identifikationsnummer, f.eks. CPR-nr. 

 

Det følger af persondatalovens § 41, stk. 3, at den dataansvarlige skal træffe 

de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at 

oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt 

mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt 

behandles i strid med loven.  

 

Bestemmelsen i § 41, stk. 3, er nærmere udmøntet i sikkerhedsbekendtgørel-

sen. Det fremgår af sikkerhedsbekendtgørelsens § 14, at der kun må etableres 

eksterne kommunikationsforbindelser, hvis der træffes særlige foranstaltnin-

ger for at sikre, at uvedkommende ikke gennem disse forbindelser kan få ad-

gang til personoplysninger. 

 

                                                 
1 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer 
2 Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000, som ændret ved bekendtgørelse 

nr. 201 af 22. marts 2001, om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, 

som behandles for den offentlige forvaltning  
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Dette indebærer bl.a., at der ved transmission af fortrolige oplysninger, her-

under personnummer, som minimum skal foretages en kryptering. Hvis de 

transmitterede oplysninger er af følsom karakter (omfattet af persondatalo-

vens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1), skal der anvendes stærk kryptering, baseret på 

en anerkendt algoritme
3
.  

 

2. Det følger desuden af udkastets punkt 12, side 17, at Energistyrelsen vil 

behandle tilbuddene fortroligt, men at styrelsen dog forbeholder sig ret til at 

offentliggøre anonymiseret statistik over udbudsrunden. 

Det bemærkes hertil, at det følger af persondatalovens § 1, stk. 1, at loven 

gælder for behandling af personoplysninger, som helt eller delvist foretages 

ved hjælp af elektronisk databehandling, og for ikke-elektronisk behandling af 

personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register. 

Persondataloven finder derimod ikke anvendelse på oplysninger, som er gjort 

anonyme på en sådan måde, at den registrerede ikke længere kan identificeres. 

Der skal der være tale om en uigenkaldelig afidentificering.  

Ved afgørelsen af, om en person er identificerbar, skal alle de hjælpemidler, 

der med rimelighed kan tænkes bragt i anvendelse for at identificere den på-

gældende enten af den dataansvarlige eller af enhver anden person, tages i 

betragtning.  

Det skal konkret vurderes, om en anonymisering er tilstrækkelig, eller om 

personen stadig er identificerbar. Dette kommer an på de faktiske omstændig-

heder.  

Er f.eks. navn, adresse eller personnummer erstattet af en kode, et løbenum-

mer el.lign., der kan føres tilbage til den oprindelige individuelle personop-

lysning, vil der stadigvæk være tale om en personoplysning. Det gælder også, 

selv om den, som ligger inde med oplysningerne, ikke selv har adgang til den 

liste, nøgle el.lign., der viser sammenhængen mellem løbenummer og de 

egentlige identifikationsoplysninger.  

3. Det følger endvidere af udkastets punkt 12, side 18, at Energistyrelsen for-

beholder sig ret til i bedømmelsen af tilbuddene og den øvrige dokumentation 

at benytte sig af ekstern bistand, såfremt der måtte blive behov for det.  

 

Det følger af persondatalovens § 3, nr. 4, at den dataansvarlige er den fysiske 

eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet 

organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med 

hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af oplysninger. 

 

                                                 
3 Datatilsynet vejledning nr. 37 af 2. april 2001 til bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om 

sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offent-

lige forvaltning.  
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Herudover følger det af persondatalovens § 3, nr. 5, at databehandleren er den 

fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert 

andet organ, der behandler oplysninger på den dataansvarliges vegne. 

 

Endelig følger det af persondatalovens § 3, nr. 6, at tredjemand er enhver an-

den fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller ethvert 

andet organ end den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de 

personer under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed, 

der er beføjet til at behandle oplysninger. 

 

Datatilsynet bemærker i den forbindelse, at Energistyrelsen bør gøre sig klart, 

hvorvidt styrelsens anvendelse af ekstern bistand vil være at anse for anven-

delse af en databehandler eller videregivelse til tredjemand. Såfremt den eks-

terne bistand er at anse for databehandler, skal persondatalovens § 42 iagtta-

ges, herunder kravet om en skriftlig databehandleraftale.  

 

Såfremt der er tale om videregivelse til tredjemand, skal Datatilsynet bemær-

ke, at behandling af personoplysninger, herunder videregivelse, skal ske i 

overensstemmelse med persondatalovens §§ 6-8 og § 11. Endvidere skal de 

grundlæggende betingelser i persondatalovens § 5 være opfyldt.  

 

4. Datatilsynet skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at persondata-

loven fra og med 25. maj 2018 erstattes af databeskyttelsesforordningen
4
. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lise Fredskov 

 

                                                 
4 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. 


