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Forord 
 

 

Dette er en revideret udgave af bødevejledningen om udmåling af bøder til fysiske personer 

fra september 2021, hvor Datatilsynet på baggrund af konkrete sager siden vejledningens 

første udgivelse har fundet anledning til at opdatere beskrivelsen af personoplysninger om-

fattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6 i vejledningens tabel 4.1. Tilsynet har endvi-

dere foretaget mindre justeringer i vejledningens tabel 4.1. 

Datatilsynet har på et særligt område haft lejlighed til at tage særlig stilling til bødeniveauet. 

Det gælder for de såkaldte registermisbrugssager, hvor personer med adgang til registre, der 

indeholder personoplysninger, slår op på personoplysninger uden hjemmel i reglerne. Bøde-

vejledningen om udmåling af bøder til fysiske personer fra februar 2022 er derfor opdateret 

med en oversigt over standardiserede bødetakster for disse sager. Der henvises til tabel 

4.2., som er indsat under pkt. 4 i vejledningen. 
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1. Indledning 
 

 

1.1 Vurderingskriterier 

Databeskyttelsesforordningen1 og databeskyttelsesloven2, der har fundet anvendelse siden 

den 25. maj 2018, lægger op til et nyt, væsentligt forhøjet bødeniveau, der skal virke effektivt 

og afskrækkende, og samtidig stå i rimeligt forhold til overtrædelsen. Med forordningen er 

det endvidere forudsat, at medlemsstaterne harmoniserer sanktionerne, dog under hensyn til 

det generelle indkomstniveau i den pågældende medlemsstat og personens økonomiske si-

tuation. 

Der er derfor behov for at udarbejde nogle overordnede retningslinjer, der indeholder et klart 

og gennemskueligt grundlag for Datatilsynets indstilling af bødepåstande, som tager ud-

gangspunkt i de vurderingskriterier, som fremgår af databeskyttelsesforordningen og databe-

skyttelsesloven, med henblik på at sikre, at der gennem retspraksis skabes systematik i bø-

defastsættelsen. Det bemærkes i øvrigt, at strafudmålingsprincipperne i straffelovens kapitel 

10 ligeledes finder anvendelse ved udmåling af bøder efter de databeskyttelsesretlige regler. 

1.2 Opdatering med praksis og overtrædelser af særlovgivning 

Vejledningen er et arbejdsdokument, der løbende vil blive udbygget og opdateret i takt med 

at Datatilsynet, anklagemyndigheden og domstolene håndterer flere straffesager på områ-

det, og efterhånden som praksis, såvel nationalt som i EU, udvikles. Det bemærkes i den for-

bindelse, at de europæiske tilsynsmyndigheder med undtagelse af Danmarks og Estlands, 

har hjemmel til at udstede administrative bøder, som er bindende, hvis de ikke appelleres. 

Der vil således med tiden foreligge både administrativ og domstolspraksis. 

Det er hensigten, at nærværende vejledning skal vedlægges Datatilsynets indstillinger til an-

klagemyndigheden om bødeniveau i sager mod fysiske personer, og at den skal være nor-

merende for både tilsynets indstilling til bødepåstand og for anklagemyndighedens påstand i 

retten. Det bemærkes i øvrigt, at Datatilsynet til den enkelte sag vil udvælge relevant praksis 

og vedlægge det i det omfang, det er muligt. 

Det er endvidere hensigten, at nærværende vejledning kan anvendes i forbindelse med sa-

ger om overtrædelser af straffeloven eller andre særregler med databeskyttelsesretlige ele-

menter. Databeskyttelsesforordningen giver inden for en lang række områder således mulig-

hed for, at der i national ret kan opretholdes og fastsættes bestemmelser på området for be-

handling af personoplysninger for at tilpasse anvendelsen af forordningen3. Det er bl.a. sket i 

databeskyttelsesloven, hvis formål først og fremmest er at supplere reglerne i databeskyttel-

sesforordningen. Der findes imidlertid også mange andre eksempler i dansk lovgivning, hvor 

det nationale råderum er udnyttet4. Straffeloven og f.eks. sundhedsloven indeholder således 

en række bestemmelser med databeskyttelsesretlige elementer, dvs. bestemmelser hvor 

gerningsindholdet efter omstændighederne kan udgøre en overtrædelse af databeskyttelses-

reglerne. Udmålingen af straf for overtrædelse af alle sådanne bestemmelser med 

 

 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske perso-
ner i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om op-
hævelse af direktiv 95/46/EF (generel 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 (databeskyttel-
sesloven). 

3 Der henvises generelt til analyserne af råderummet i Justitsministeriets betænkning nr. 1565/2017, særligt 
side 141-170 og 194-248. 

4 Der henvises for et øjebliksbillede i forhold til disse nationale særregler til del II til Justitsministeriets betænk-
ning nr. 1565/2017. 
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databeskyttelsesretlige elementer, der enten opretholdes eller fastsættes i medfør af det na-

tionale råderum i databeskyttelsesforordningen skal ske under iagttagelse af strafniveauet 

for overtrædelser af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. 

Nærværende vejledning vedrører alene fastsættelse af bøder i forbindelse med fysiske 

personers overtrædelser af databeskyttelsesreglerne, og skal som nævnt ovenfor også 

anvendes i forbindelse med overtrædelser af straffeloven eller andre særregler med da-

tabeskyttelsesretlige elementer. For bødestørrelser vedrørende virksomheders og of-

fentlige myndigheders overtrædelser af hhv. databeskyttelsesforordningen og databe-

skyttelsesloven mv., henvises til Datatilsynets vejledninger herom.5 

 

 

 

 
5 Datatilsynet forventer at offentliggøre en bødevejledning vedr. offentlige myndigheder i 3. eller 4. kvartal i 
2021. Vejledningen for udmåling af bøder til virksomheder kan findes på Datatilsynets hjemmeside. 
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2. Dataansvar 
 

 

2.1 Definition 

Det følger af databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 7, at en dataansvarlig er ”en fysisk 

eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene el-

ler sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages 

behandling af personoplysninger […]”. Den dataansvarlige er altså den fysiske eller juridiske 

person, offentlige myndighed mv., der bestemmer, med hvilke formål personoplysningerne 

må behandles (formålet), og hvordan personoplysningerne må behandles (hjælpemidlerne), 

herunder af hvem personoplysningerne må behandles.6 

2.2 Inden for eller uden for instruks 

Det er udgangspunktet, at en arbejdsgiver, fx offentlige myndigheder, virksomheder, organi-

sationer mv., er ansvarlig for de behandlinger, der finder sted i forbindelse med dennes akti-

viteter. Dette omfatter normalt situationer, hvor medarbejdere handler inden for instruks. Den 

pågældende arbejdsgiver kan imidlertid også være ansvarlig, hvor medarbejdere handler 

uden for instruks, men klart i arbejdsgiverens interesse. Som eksempel kan nævnes en situ-

ation, hvor en medarbejder er nødsaget til at fremsende et vigtigt dokument indeholdende 

personoplysninger ukrypteret på vegne af sin arbejdsgiver – og medarbejderen i den kon-

krete situation vurderer, at arbejdsgiveren ville have godkendt fremsendelsen – på trods af, 

at modtageren ikke understøtter et krypteringsniveau, der imødegår de risici, som fremsen-

delsen af dokumentet kræver. 

I disse tilfælde, hvor medarbejderen handler uden for instruks, men klart i arbejdsgiverens 

interesse, beror vurderingen i vid udstrækning på karakteren af den konkrete instruks, herun-

der om det måtte stå klart for medarbejderen, at den pågældende behandling af personop-

lysninger var uønsket af arbejdsgiveren. 

2.3 Medarbejderen som selvstændig dataansvarlig 

Dataansvaret skal placeres hos enten arbejdsgiveren, dvs. den offentlige myndighed, virk-

somheden, organisationen mv. eller medarbejderen, dvs. den fysiske person. Nærværende 

afsnit vedrører de momenter, der skal lægges vægt på ved vurderingen af, hvornår en fysisk 

person – f.eks. en medarbejder hos en offentlig myndighed, virksomhed eller organisation – 

bliver selvstændig dataansvarlig. Det vil i hvert tilfælde bero på en konkret vurdering, om 

medarbejderen bliver selvstændig dataansvarlig. Dette gør sig særligt gældende i situatio-

ner, hvor der er klare holdepunkter for at sige, at vedkommende behandler oplysningerne til 

egne formål, der ligger klart uden for arbejdsgiverens aktiviteter, jf. også princippet i forord-

ningens artikel 28, stk. 10.7 Som et eksempel på, at en fysisk person behandler personoplys-

ninger til egne formål, og klart uden for arbejdsgiverens aktiviteter, kan nævnes den situa-

tion, hvor en sundhedsperson foretager uberettigede opslag i et centralt system, f.eks. Sund-

hedsplatformen, til rent private formål. Dette kunne eksempelvis være opslag om helbreds-

oplysninger vedrørende et familiemedlem. Dette kunne også være tilfældet i situationer, hvor 

medarbejderen har handlet i det, som den pågældende medarbejder fejlagtigt har vurderet, 

var arbejdsgiverens interesse, men hvor arbejdsgiveren har givet klare instrukser om det 

modsatte. 

 

 
6 Der henvises til Datatilsynets vejledning om dataansvarlige og databehandlere for en uddybende information 
herom. Vejledningen kan findes på tilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/databeskyttelse/vejled-
ninger 

7 Nielsen, Kristian Korfits og Lotterup, Anders, Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, Jurist- 
og Økonomforbundets forlag, s. 272.  

https://www.datatilsynet.dk/databeskyttelse/vejledninger
https://www.datatilsynet.dk/databeskyttelse/vejledninger
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At den fysiske persons behandling af oplysningerne sker i virksomhedens interesse betyder 

således ikke nødvendigvis, at det er arbejdsgiveren, der skal anses som dataansvarlig. Om-

vendt betyder det ikke nødvendigvis at den fysiske person skal anses som dataansvarlig, 

alene fordi denne handler imod en instruks fra arbejdsgiveren. Begge momenter bør imidler-

tid indgå i en samlet vurdering af, om medarbejderen bliver selvstændig dataansvarlig eller 

ej. 
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3. Vurdering af overtrædelsens alvor 

ved fastlæggelse af bødeniveau 
 

 

3.1 Generelle forhold 

Der kan ikke opstilles en udtømmende liste over forhold, der skal tages hensyn til i den kon-

krete sag. Bødeniveauet beror på en konkret vurdering af omstændighederne i den enkelte 

sag. I forlængelse heraf følger det af databeskyttelsesforordningens artikel 83, stk.1, jf. arti-

kel 83, stk. 9, at bøden i hver enkelt sag skal være effektiv, stå i rimeligt forhold til overtræ-

delsen og have afskrækkende virkning. 

Der er imidlertid en række forhold, der skal tages behørigt hensyn til, jf. databeskyttelsesfor-

ordningens artikel 83, stk. 2, litra a-k. Det gælder bl.a. overtrædelsens karakter, alvor og va-

righed under hensyntagen til behandlingens karakter, omfang eller formål samt antallet af re-

gistrerede8. Det drejer sig endvidere bl.a. om eventuelle relevante tidligere overtrædelser9, 

samt de kategorier af personoplysninger, der er berørt af overtrædelsen10 mv.11 I tilknytning 

til databeskyttelsesforordningens artikel 83, stk. 2, bør straffelovens kapitel 10, herunder §§ 

81-82, også inddrages i vurderingen, hvor det er relevant. 

I det følgende vil fremgå eksempler på en række skærpende og formildende omstændighe-

der, som Datatilsynet hidtil har lagt vægt på i tilsynets bødeindstillinger. Det bemærkes, at 

der ikke er tale om en udtømmende gennemgang af skærpende og formildende omstændig-

heder. Der er alene tale om eksempler fra tilsynets bødeindstillinger. 

3.2 Skærpende omstændigheder 

For så vidt angår skærpende omstændigheder ved bødeudmålingen, lægger Datatilsynet 

bl.a. vægt på om overtrædelsen har stået på i et længere tidsrum. I en sag om offentliggø-

relse af en filmsekvens på et socialt medie, lagde tilsynet således vægt på, at den pågæl-

dende video var offentligt tilgængelig på et socialt medie i mindst 3 måneder.12 Tilsynet læg-

ger også vægt på, om overtrædelsen berører flere registrerede. 

Derudover lægger tilsynet vægt på, om overtrædelsen vedrører flere forhold. I en sag om 

overtrædelse af databeskyttelsesforordningens artikel 6, lagde tilsynet eksempelvis vægt på, 

at der var tale om 9 forhold, idet den sigtede i 9 tilfælde havde anvendt andre personers bil-

leder på falske profiler på internettet. Dette fik væsentlig indflydelse på bødeniveauet i tilsy-

nets bødeindstilling.13 Efter Datatilsynets opfattelse taler det endvidere i skærpende retning, 

at behandlingen kan karakteriseres som indgribende, og i hvilket omfang behandlingen har 

været egnet til at krænke den eller de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, herun-

der at de pågældende oplysninger er blevet offentliggjort for en bred kreds af personer. I en 

sag om offentliggørelse af billeder fra tv-overvågningsoptagelser, lagde tilsynet vægt på, at 

oplysningerne var blevet delt i en Facebook-gruppe med 3939 medlemmer, og at opslaget 

blev delt adskillige gange. I en anden sag om offentliggørelse af optagelser fra tv-

 

 
8 Jf. databeskyttelsesforordningens artikel 83, stk. 2, litra a) 

9 Jf. databeskyttelsesforordningens artikel 83, stk. 2, litra e) 

10 Jf. databeskyttelsesforordningens artikel 83, stk. 2, litra g) 

11 Se i det hele databeskyttelsesforordningens artikel 83, stk. 2. 

12 Datatilsynets j. nr. 2019-61-0022 og 2020-61-0120 

13 Datatilsynets j. nr. 2020-61-0146 
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overvågning, lagde tilsynet vægt på, at optagelserne blev offentliggjort på en Facebook-side 

med mere end 60.000 følgere.14 

Det bemærkes i den forbindelse, at det – efter tilsynets opfattelse – i relation til bødeudmå-

ling i sager om uberettiget videregivelse (offentliggørelse) af personoplysninger på sociale 

medier, eksempelvis Facebook, ikke i sig selv er afgørende, om der er tale om videregivelse 

(offentliggørelse) i en åben eller lukket gruppe/side på det pågældende medie. Det er alene 

kredsen af personer, som oplysningerne er blevet offentliggjort for/videregivet til, der er afgø-

rende i kombination med andre omstændigheder. Hvorvidt der er tale om en åben eller luk-

ket gruppe/side, kan imidlertid indgå som et element i vurderingen af, hvor bred en person-

kreds oplysningerne er delt med. 

Datatilsynet lægger endvidere vægt på omfanget af den skade, som den registrerede har 

lidt. Tilsynet lægger derudover vægt på, om forurettede er barn eller ung, idet denne gruppe 

af personer ifølge databeskyttelsesforordningen skal gives en særlig beskyttelse15. 

Endelig lægger Datatilsynet særlig vægt på, om overtrædelsen er begået forsætligt, og om 

den sigtede tidligere er straffet for et lignende forhold. 

3.3 Formildende omstændigheder 

Det taler som udgangspunkt i formildende retning hvis overtrædelsen har haft en begrænset 

varighed. Som eksempel har tilsynet i en sag vedrørende videregivelse (offentliggørelse) af 

et personnummer, lagt vægt på, at offentliggørelsen varede under et døgn.16 I en anden sag 

lagde tilsynet vægt på, at offentliggørelsen af en persons kørekort varede i to timer.17 Det ta-

ler endvidere i formildende retning, hvis personoplysningerne alene er delt med en begræn-

set kreds af personer. I en sag om videregivelse af en optagelse fra et tv-overvågningska-

mera, lagde Datatilsynet vægt på, at optagelsen alene blev videregivet til en enkelt person, 

som i forvejen var bekendt med optagelsernes indhold.18 

Derudover tillægger Datatilsynet det formildende betydning, hvis overtrædelsen ophører på 

den registreredes anmodning herom. I forlængelse heraf er det tilsynets opfattelse, at det, 

afhængig af sagens omstændigheder, kan tale i formildende retning, hvis den registrerede 

ikke har forsøgt at rette henvendelse til den dataansvarlige med anmodning om at bringe 

overtrædelsen til ophør. 

 

 
14 Datatilsynets j. nr. 2019-61-0020 

15 Der kan i den forbindelse bl.a. henvises til forordningens præambelbetragtning nr. 38, hvoraf det fremgår, at 
børn bør nyde særlig beskyttelse af deres personoplysninger, eftersom de ofte er mindre bevidste om de på-
gældende risici, konsekvenser og garantier og deres rettigheder for så vidt angår behandling af personoplys-
ninger. En sådan særlig beskyttelse bør navnlig gælde for brug af børns personoplysninger med henblik på 
markedsføring eller til at oprette personligheds- eller brugerprofiler og indsamling af personoplysninger vedrø-
rende børn, når de anvender tjenester, der tilbydes direkte til et barn. Samtykke fra indehaveren af forældre-
myndigheden er ikke nødvendigt, når det drejer sig om forebyggende eller rådgivende tjenester, der tilbydes 
direkte til et barn. 

16 Datatilsynets j. nr. 2019-61-0021 

17 Datatilsynets j. nr. 2020-61-0078 

18 Datatilsynets j. nr. 2020-61-0127 
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4. Standardiserede bødeindstillinger 
 

 

Datatilsynet har i en række sager indgivet politianmeldelse om fysiske personers overtrædel-

ser af forordningen eller databeskyttelsesloven. Mange af sagerne vedrører samme type 

overtrædelse, hvorfor Datatilsynet i disse sager har nedlagt påstand om enslydende bøder. 

Der er således etableret en praksis for bødeindstillingerne i denne type af overtrædelser. Ne-

denfor i tabel 4.1 er angivet de bødestørrelser for overtrædelse af hhv. databeskyttelsesfor-

ordningen, databeskyttelsesloven og TV-overvågningsloven19 som Datatilsynet finder effek-

tive, rimelige og har en afskrækkende effekt. Bødestørrelsen efter den tidligere persondata-

lov20 er angivet i det omfang det er muligt. Ved sammenligning af bødestørrelsen efter hhv. 

databeskyttelsesforordningen/databeskyttelsesloven og persondataloven ses, at der generelt 

er sket en markant forøgelse af bødestørrelserne. Som det fremgår af nedenstående tabel, 

er der sket en 2-4 dobling af bødeniveauet – for så vidt angår offentliggørelse/videregivelse 

af personoplysninger – i forhold til bødeniveauet under persondataloven. Den endelige bøde-

indstilling vil afhænge af den enkelte overtrædelses karakter og alvor. 

Bødesatserne er som udgangspunkt angivet for behandling af oplysninger om én person og 

offentliggørelse af personoplysninger i ét opslag på internettet. Der tages forbehold for, at 

bødesatserne er et vejledende udgangspunkt, der kan op- og nedjusteres afhængig af om-

stændighederne i den konkrete sag, herunder hvis behandlingen af personoplysninger om-

fatter oplysninger om flere personer eller offentliggørelse af personoplysninger i flere opslag 

på internettet. Eksempelvis vil en situation, hvor oplysninger om strafbare forhold offentliggø-

res i form af to opslag på internettet resultere i en bøde på 25.000 kr.21 

Tabel 4.1 

Datatilsynets bødeindstillinger i ”standard-sager”. 

 

 

 
19 Lov om tv-overvågning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1190 af 11. oktober 2007 med senere ændringer. 

20 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer [ophævet] 

21 Se afsnit 4.1 om landsrettens dom i TFK2020.1061. 

22 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer [ophævet] 

TYPEN AF BE-

HANDLING 

BESTEMMELSE OVERTRÆDELSENS 

KARAKTER 

BØDEINDSTIL-

LING 

BØDESTØR-

RELSE UN-

DER PER-

SONDATALO-

VEN22 

Offentliggørelse/videregivelse af personoplysninger 

Offentliggørelse 

af oplysninger 

omfattet af arti-

kel 6 

Databeskyttel-

sesforordnin-

gens artikel 6 

Behandlingen omfat-

ter oplysninger af 

mindre beskyttelses-

værdig karakter, her-

under identifikations-

oplysninger såsom 

navn, adresse, tele-

fonnummer, e-mail-

adresse eller billede.  

10.000 kr. 5.000 kr. 
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23 Se afsnit 4.1 om landsrettens dom i TFK2020.1061 

  Behandlingen omfat-

ter også særligt be-

skyttelsesværdige op-

lysninger, herunder 

oplysninger om hem-

melig navn- og 

adresse, økonomiske 

oplysninger og soci-

ale forhold. 

15.000 kr.  

Offentliggørelse 

af oplysninger 

om personnum-

mer 

Databeskyttel-

seslovens § 11, 

stk. 2 

Behandlingen omfat-

ter oplysninger om 

personnummer, som 

er af fortrolig og mere 

beskyttelsesværdig 

karakter. 

15.000 kr. 5.000 kr. -

7.000 kr. 

Offentliggørelse 

af oplysninger 

om strafbare for-

hold23 

Databeskyttel-

seslovens § 8, 

stk. 4, jf. stk. 3 

Behandlingen omfat-

ter oplysninger om 

strafbare forhold, som 

er af mere beskyttel-

sesværdig karakter.  

15.000 kr.  5.000 kr. - 

7.000 kr. 

Offentliggørelse 

af oplysninger 

omfattet af arti-

kel 9 

Databeskyttel-

sesforordnin-

gens artikel 9 

Behandlingen omfat-

ter oplysninger af føl-

som karakter, som er 

særligt beskyttelses-

værdige. Behandling 

af følsomme oplysnin-

ger, som er mindre 

beskyttelsesværdige, 

kan således resulte-

rer i et lavere bødeni-

veau. 

15.000 kr. - 

25.000 kr. 

5.000 kr. – 

10.000 kr. 

Videregivelse af 

tv-overvågnings-

optagelser der 

indeholder op-

lysninger omfat-

tet af artikel 6 

Tv-overvåg-

ningslovens § 4 

c, stk. 1. 

Behandlingen omfat-

ter optagelser, som 

indeholder oplysnin-

ger, der ikke er til-

strækkeligt kvalifice-

ret til at udgøre oplys-

ninger om strafbare 

forhold, jf. databe-

skyttelseslovens § 8 

eller særlige katego-

rier af personoplys-

ninger omfattet af arti-

kel 9. 

10.000 kr. 5.000 kr. 

Offentliggørelse 

af tv-overvåg-

ningsoptagelser 

med oplysninger 

Tv-overvåg-

ningslovens § 4 

c, stk. 1, jf. 

Behandlingen omfat-

ter oplysninger om 

strafbare forhold, som 

15.000 kr. 5.000 kr. 
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Tabel 4.2 

Datatilsynet har på et særligt område haft lejlighed til at tage særlig stilling 

til bødeniveauet. Det gælder for de såkaldte registermisbrugssager, hvor 

personer med adgang til registre, der indeholder personoplysninger, slår 

op på personoplysninger uden hjemmel i reglerne. 

 

TYPE BEHAND-

LING 

OVERTRÆDELSENS 

KARAKTER 

BØDE VED FÅ 

TILFÆLDE 

BØDE VED 

FLERE TIL-

FÆL-DE 

BØDE VED 

MANGE TIL-

FÆLDE 

 Der sondres ikke mel-

lem, om der er tale om 

artikel 6- eller 9-oplys-

ninger. I stedet skal 

der anlægges en 

mere overordnet 

vurde-ring af oplysnin-

gernes følsomhed i 

forbindelse med ube-

rettigede opslag og 

evt. senere brug.* 

Få eller en-

keltstående 

tilfælde (nor-

malt 1-10 op-

slag), eller 

opslag, der 

på anden 

måde er ind-

skrænket eller 

af-grænset i 

omfang, peri-

ode, antal og 

karakter af til-

gåede oplys-

ninger mv. 

Typisk mel-

lem 10 og 50 

tilfælde, eller 

hvor aktivite-

ten f.eks. på 

grund af dens 

tids-mæssige 

udstrækning 

el.lign. kan 

sidestilles 

hermed 

F.eks. over 50 

opslag, eller 

hvor der er 

tale om færre 

opslag, men 

hvor register-

misbruget har 

stået på i en 

lang periode, 

eller på anden 

måde er af 

meget om-fat-

tende karakter 

Opslag på sig 
selv 

 

Den ansatte slår alene 
op på oplysninger om 
sig selv.  

Ikke strafværdigt efter databeskyttelsesfor-ord-

ningen** 

Opslag på 
nær familie til 
eget brug 
(uden videre-
givelse 
el.lign.) 

Den ansatte slår op 
på nære familiemed-
lemmer, som vedkom-
mende typisk har et 
ansvar for, f.eks. en 
dement forælder på 
plejehjem, 

Ikke strafværdigt efter databeskyttelsesfor-ord-

ningen** 

 

 
24 Alvorligheden af den underliggende overtrædelse kan komme til udtryk ved at justere de fortløbende tvangs-
bøder, eller ved sanktionsniveauet i en separat sag om den underliggende overtrædelse. 

om strafbare for-

hold 

databeskyttel-

seslovens § 8, 

stk. 4, jf. stk. 3 

er af mere beskyttel-

sesværdig karakter. 

Manglende efterkommelse af påbud eller forbud 

 Databeskyttel-

seslovens § 41, 

stk. 2, nr. 5 og 

8. 

Manglende efterkom-

melse af påbud eller 

forbud. 

25.000 kr. + 

evt. fortlø-

bende tvangs-

bøder.24 

5.000 kr. 
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TYPE BEHAND-

LING 

OVERTRÆDELSENS 

KARAKTER 

BØDE VED FÅ 

TILFÆLDE 

BØDE VED 

FLERE TIL-

FÆL-DE 

BØDE VED 

MANGE TIL-

FÆLDE 

 mindreårige børn, el-
ler personer, som den 
ansatte er værge for. 

 

Opslag på an-
dre til eget 
brug (uden vi-
deregivelse 
el.lign.) 

 

Den ansatte slår op 
på familiemedlemmer 
eller bekendte, som 
vedkommende ikke 
har ansvar for, og 
hvor der ikke kan si-
ges, at være rimelig 
grund til opslaget 
(f.eks. voksne børn, 
tidligere ægtefæller, 
bekendte). Omfatter 
også restgruppen af 
alle andre personer, 
som den ansatte ikke 
kender. 

 

 

0-10.000 kr. 

 

5-15.000 kr. 

 

 

10-20.000 kr. 

Opslag på an-
dre end sig 
selv med ef-
terfølgende 
videregivelse 

Disse tilfælde omfatter 
principielt alle andre 
registrerede end den 
ansatte selv, hvor der 
sker videregivelse til 
bestemte personer el-
ler offentliggørelse. 

 

Hvis videregivelsen 
sker til den person, 
der er slået op på (og 
ikke til andre), kan det 
efter omstændighe-
derne medføre, at for-
holdet ikke anses for 
strafværdigt. 

 

 

10-25.000 kr. 

 

20-50.000 kr. 

 

40-100.000 
kr. 

eller efter om-
stændighe-
derne fæng-
sel*** 

 

* Konkret kan denne vurdering betyde, at artikel 6-oplysninger anses for følsomme, hvis sa-

gens omstændigheder konkret tilsiger det, eller omvendt, at behandling mv. af artikel 9-op-

lysninger ikke anses for følsomt. 

** Der vil i disse tilfælde efter omstændighederne kunne være tale om overtrædelser af sær-

regler (f.eks. sundhedslovens bestemmelser om anvendelse af sundhedsregistre), ligesom 

der i særlige tilfælde vil kunne foreligge embedsmisbrug efter straffelovens § 155. Register-

misbrug af vil endvidere kunne medføre ansættelsesretlige sanktioner eller (på sundhedsom-

rådet) efter omstændighederne autorisationsfratagelse. 

*** Det er i forarbejderne til databeskyttelseslovens § 41, stk. 2, forudsat, at der vil være 

”grundlag for, at straffen stiger til fængsel i tilfælde, hvor der f.eks. sker en forsætlig 
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offentliggørelse af særligt beskyttelsesværdige oplysninger, såsom følsomme oplysninger, i 

et meget betydeligt omfang.” 

4.1 Domstolspraksis 

Østre Landsrets dom af 26. august 2020 (TfK2020.1061): 

I kraft af Landsrettens dom, der omhandlede offentliggørelse (videregivelse) af oplysninger 

om strafbare forhold i strid med databeskyttelseslovens § 8, stk. 4, jf. stk. 3, foreligger der nu 

domstolspraksis på, at privatpersoners offentliggørelse af oplysninger om strafbare forhold i 

form af to opslag på sociale medier om en enkelt forurettet, vil resultere i en bøde på 25.000 

kr. 
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5. Hensyntagen til landets generelle 

indkomstniveau og personens 

økonomiske situation 
 

 

5.1 Indkomstforhold 

Det følger af databeskyttelsesforordningens præambelbetragtning nr. 150, at der skal 

tages højde for det generelle indkomstniveau i medlemsstaten og personens økonomi-

ske situation, når bødestørrelsen skal fastlægges. Den tiltaltes indkomstforhold vil såle-

des skulle indgå i udmålingen af bødestørrelsen. Datatilsynet har som udgangspunkt 

ikke kendskab til indkomstforholdene, når tilsynet indstiller sagen til politiet. Datatilsy-

nets indstillinger tager derfor udgangspunkt i et gennemsnitligt indtægtsniveau. Bøde-

størrelsen vil herefter kunne justeres i opadgående eller nedadgående retning, hvis der 

fremkommer oplysninger om særligt lav eller særligt høj indkomst. 
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