
 

 

 

Vejledning 
Overførsel af personoplysninger til 
tredjelande 

Juni 2019 
 

 



 

2 
 

Indhold 
 

 
Forord 3 

1. Kort om tredjelandsoverførsler 5 

1.1 Hvad er en overførsel? 5 

1.2 Hvad er et tredjeland eller en international organisation? 5 

1.3 Sikre og usikre tredjelande og organisationer 6 

1.4 Særligt om outsourcing til tredjelande og de risici, der kan være forbundet hermed 6 

1.5 Klage til Datatilsynet mv. 6 

2. Overførsel til sikre tredjelande, områder, sektorer m.fl. 8 

3. Overførsel til tredjelande m.fl. – fornødne garantier 11 

3.1 Retligt bindende instrumenter (aftaler mv.) mellem offentlige myndigheder eller organer 11 

3.2 Bindende virksomhedsregler 12 

3.2.1 Indholdsmæssige minimumskrav til bindende virksomhedsregler 13 
3.2.2 Godkendelsesproceduren i forbindelse med bindende virksomhedsregler 13 

3.3 Adfærdskodekser og certificeringsmekanismer 14 

3.4 Standardbestemmelser om databeskyttelse 15 

3.5 ”Ad hoc”-kontrakter 16 

4. Overførsel til usikre tredjelande m.fl. – særlige undtagelser 17 

4.1 Samtykke 17 

4.2 Nødvendig af hensyn til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den dataansvarlige 
og den registrerede 17 

4.3 Nødvendig af hensyn til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den dataansvarlige 
og en anden fysisk eller juridisk person 18 

4.4 Nødvendig af hensyn til vigtige samfundsinteresser 18 

4.5 Nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forvares 19 

4.6 Nødvendig for at beskytte vitale interesser 19 

4.7 Overførsel fra et register 20 

4.8 Interesseafvejning med passende garantier 20 

4.8.1 Nærmere om den dataansvarliges ”vægtige legitime interesser” 20 
4.8.2 Nærmere om afvejningen mellem "den dataansvarliges vægtige legitime 

interesser" og "den registreredes interesser eller rettigheder og frihedsrettigheder"
 20 

4.8.3 Nærmere om passende garantier for beskyttelse af personoplysningerne 21 
4.8.4 Nærmere om underretning af den registrerede 21 
4.8.5 Nærmere om underretning af tilsynsmyndigheden 21 

5. Kvikguide til tredjelandsoverførsler 22 

 



 

3 
 

Forord 
 

 

Dette er en opdateret udgave af vejledningen om overførsel af personop-
lysninger til tredjelande fra september 2017. Når Datatilsynet har fundet 
anledning til at opdatere vejledningen, skyldes det først og fremmest, at 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) i 2018 har offentliggjort en 
række nye vejledninger om anvendelsen og fortolkningen af reglerne i da-
tabeskyttelsesforordningens kapitel V om overførsel af personoplysninger 
til tredjelande. Endvidere har EU-Kommissionen truffet sin første afgørelse 
om, at beskyttelsesniveauet i et land uden for EU – et såkaldt tredjeland – 
er tilstrækkeligt, efter at databeskyttelsesforordningen finder anvendelse. 
 
Vejledningen sigter fortsat efter at give en kort og overskuelig introduktion 
til reglerne i databeskyttelsesforordningens kapitel V om overførsel af per-
sonoplysninger til tredjelande. Ønsker du en nærmere gennemgang af reg-
lerne, kan du bl.a. læse selve lovteksten i forordningens kapitel V, artikel 
44-50 (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) eller 
kapitel 6 i Justitsministeriets betænkning om databeskyttelsesforordningen 
– og de retlige rammer for dansk lovgivning (betænkning nr. 1565/2017). 
Herudover kan du også læse mere om tredjelandsoverførsler på Datatilsy-
nets hjemmeside www.datatilsynet.dk, der bl.a. indeholder en samlet over-
sigt over de vejledninger på området, som Det Europæiske Databeskyttel-
sesråd har offentliggjort. 

 

 
Når private virksomheder og offentlige myndigheder behandler personoplysninger, skal det 
ske i overensstemmelse med behandlingsreglerne i databeskyttelsesforordningens kapitel II. 
En behandling kan f.eks. ske med samtykke fra den registrerede, eller hvis behandlingen er 
nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt mv.  

I nogle situationer kan virksomheder og myndigheder – i forbindelse med deres behandlinger 
af personoplysninger – have et ønske om eller et behov for at overføre personoplysninger til 
et land uden for EU – et såkaldt tredjeland. Det kan bl.a. være tilfældet, hvis en virksomhed 
eller en myndighed ønsker at benytte en anden virksomhed i et tredjeland, herunder f.eks. 
USA eller Indien, til at drifte sine IT-systemer, eller hvis en myndighed, som følge af en aftale 
med et tredjeland, er forpligtet til at overføre f.eks. skatteoplysninger.  

Ønsker du at overføre personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, 
skal du være opmærksom på, at det i så fald ikke er nok at overholde behandlingsreglerne i 
databeskyttelsesforordningens kapitel II. De særlige regler om overførsel af personoplysninger 
til tredjelande i forordningens kapitel V skal også iagttages. Du skal endvidere som den an-
svarlige for databehandlingen – dataansvarlig eller databehandler – være bevidst om forplig-
telsen i f.eks. databeskyttelsesforordningens artikel 32 til at tilvejebringe et tilstrækkeligt sik-
kerhedsniveau for den behandling af oplysninger, du foretager. Forpligtelsen gælder således 
også, hvis du overvejer at outsource din opgave med at håndtere eller opbevare oplysningerne 
til en virksomhed i et tredjeland.  
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I denne vejledning får du en kort introduktion til reglerne i databeskyttelsesforordningens ka-
pitel V om overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer. 
Du kan også i vejledningens afsnit 5 finde en kvikguide til tredjelandsoverførsler. 
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1.3 Sikre og usikre tredjelande og organisationer 
I databeskyttelsesforordningen sondres der mellem, om en overførsel sker til såkaldte sikre 
(artikel 45) eller usikre (artiklerne 46, 47 og 49) tredjelande eller internationale organisationer. 
Bemærk dog, at sprogbrugen sikre og usikre tredjelande ikke stammer fra forordningen, men 
derimod er betegnelser, der er almindeligt anvendt i praksis. 

Er der tale om sikre tredjelande eller organisationer kan en overførsel som udgangspunkt ske 
uden videre, hvorimod en overførsel til usikre tredjelande eller organisationer kræver, at der 
fastsættes fornødne garantier eller, at nogle særlige undtagelser finder anvendelse. I afsnit 3 
og 4 i denne vejledning kan du læse mere om overførsel til henholdsvis sikre og usikre tredje-
lande og organisationer, herunder en beskrivelse af, hvad der ligger i begreberne sikre og 
usikre tredjelande. 

 

1.4 Særligt om outsourcing til tredjelande og de risici, der kan være forbundet 
hermed 
Behandlingssikkerhed reguleres i databeskyttelsesforordningens artikel 32 og handler over-
ordnet om, at du som den ansvarlige for databehandlingen – dataansvarlig eller databehandler 
– tilvejebringer et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau for den behandling af oplysninger, du foreta-
ger. Det gælder også, hvis du overvejer at outsource din opgave med at håndtere eller opbe-
vare oplysningerne til en virksomhed i et tredjeland. 

Forordningen kræver, at du skal fastlægge sikkerhedsniveauet ud fra en samlet vurdering af 
det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostninger og den pågældende behandlings 
karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor 
for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder. Når du har taget hensyn hertil, skal du 
gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerheds-
niveau, der passer til disse risici.  

Får du ikke tilvejebragt den tilstrækkelige sikkerhed, risikerer du, at de personoplysninger, som 
du behandler og er ansvarlig for, f.eks. havner i de forkerte hænder, hvilket blandt andet kan 
betyde, at oplysningerne anvendes til uautoriserede formål, manipuleres eller tilintetgøres.   

Generelt kan man sige, at beskyttelsesbehovet er større des mere følsomme personoplysnin-
ger, der behandles. Herudover afhænger beskyttelsesbehovet af yderligere omstændigheder, 
herunder risicienes varierende sandsynlighed. Således kan risici være større grundet f.eks. 
den mængde af data, der behandles – flere data betyder potentielt større udbytte ved uved-
kommendes adgang, hvorfor flere givet vil forsøge at få (adgang til) disse data, hvilket vil øge 
sandsynligheden for succesfuld hacking.  

Det er dig, der skal gøre dig overvejelser om beskyttelsesbehovet for de oplysninger, der be-
handles. Forordningens artikel 32 indeholder i den forbindelse en række eksempler på kon-
krete sikkerhedsforanstaltninger, som det kan være relevant at gøre brug af i sikkerhedsmæs-
sige sammenhænge såsom pseudonymisering og kryptering af personoplysninger. For en 
nærmere gennemgang af databeskyttelsesforordningens krav til behandlingssikkerhed henvi-
ses i øvrigt til Datatilsynets og Justitsministeriets ”Vejledning om behandlingssikkerhed og da-
tabeskyttelse gennem design og standardindstillinger2”. 

 

1.5 Klage til Datatilsynet mv. 
Hvis en registreret klager over en overførsel af personoplysninger til et tredjeland, er Datatil-
synet og de andre europæiske tilsynsmyndigheder på databeskyttelsesområdet forpligtet til at 

 

 
2  https://www.datatilsynet.dk/media/6879/artikel25og32-vejledning.pdf  



 

7 
 

behandle denne klage og undersøge, om overførslen af personoplysninger til tredjelandet 
overholder kravene i databeskyttelsesforordningen.  

Datatilsynet har i forbindelse med behandlingen af klagesagen en række korrigerende befø-
jelser. Tilsynet kan f.eks. udtale kritik eller påbyde suspension af overførslen af oplysninger til 
en modtager i et tredjeland eller til en international organisation. Afhængigt af omstændighe-
derne i hver enkel sag kan der imidlertid også blive tale om at sanktionere den manglende 
efterlevelse af reglerne med bøde – enten i kombination med eller i stedet for en af Datatilsy-
nets korrigerende beføjelser. 
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dermed giver fornødne garantier – (typisk efter drøftelser med koncernen), godkender tilsyns-
myndigheden de bindende virksomhedsregler. 

Inden den kompetente tilsynsmyndighed kan godkende et sæt bindende virksomhedsregler, 
skal den dog forelægge sit udkast til godkendelse for Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
med henblik på en udtalelse. 

 

Det Europæiske Databeskyttelsesråd skal derefter, inden for nogle bestemte frister, komme 
med en udtalelse til den kompetente tilsynsmyndigheds udkast til godkendelse, og den kom-
petente myndighed skal i videst muligt omfang tage hensyn til rådets udtalelse. 

Følger den kompetente tilsynsmyndighed Det Europæiske Databeskyttelsesråds udtalelse, vil 
tilsynsmyndigheden kunne godkende de bindende virksomhedsregler. Ønsker den kompe-
tente tilsynsmyndighed derimod ikke at tage højde for rådets udtalelse, skal tilsynsmyndighe-
den underrette Det Europæiske Databeskyttelsesråd herom, hvorefter sagen skal afgøres ef-
ter nogle særlige regler om tvistbilæggelse ved rådet.  

For en detaljeret gennemgang af samarbejdsproceduren i forbindelse med godkendelse af 
bindende virksomhedsregler, henvises til den tidligere Artikel 29-gruppens vejledning, WP 
26311, som Det Europæiske Databeskyttelsesråd på sit første møde den 25. maj 2018 har 
bekræftet også er udtryk for rådets holdning. 

 

3.3 Adfærdskodekser og certificeringsmekanismer 
Hvor bindende virksomhedsregler især kan benyttes af store internationale koncerner, er det 
tanken, at adfærdskodekser og certificeringsmekanismer især vil kunne være interessante at 
benytte for små og mellemstore virksomheder. 

Dette skyldes bl.a., at adfærdskodekser og certificeringsmekanismer vil kunne udarbejdes af 
andre end de dataansvarlige og databehandlerne selv, herunder f.eks. af brancheorganisati-
oner mv., som kan have en interesse i at lette deres medlemmers overholdelse af databeskyt-
telsesforordningens regler. 

I en tredjelandssammenhæng kan et adfærdskodeks eller en certificeringsmekanisme f.eks. 
indeholde regler og krav, som dataansvarlige og databehandlere, der tilslutter sig et adfærds-
kodeks eller en certificeringsmekanisme, forpligter sig til at overholde i forbindelse med over-
førsel af personoplysninger til tredjelande. De indholdsmæssige regler og krav vil skulle inde-
holde nogle af de elementer, der også indgår i et sæt bindende virksomhedsregler (se afsnit 
4.2.1.) eller i en standardaftale (se afsnit 4.4.). 

Tilslutter en dataansvarlig eller en databehandler i et tredjeland sig et godkendt adfærdsko-
deks eller en godkendt certificeringsordning, vil dataansvarlige og databehandlere i EU kunne 
overføre personoplysninger til de tilsluttede virksomheder mv. i et tredjeland uden forudgående 
godkendelse fra en tilsynsmyndighed. 

For at et adfærdskodeks eller en certificeringsordning kan benyttes i forbindelse med overfør-
sel af personoplysninger til et tredjeland, skal disse betingelser være opfyldt: 

1. Adfærdskodekset eller certificeringsordningen skal være godkendt af den kompetente 
tilsynsmyndighed eller af et certificeringsorgan 

2. Adfærdskodekset eller certificeringsordningen skal indeholde specifikke regler om 
tredjelandsoverførsel 

3. Der skal foreligge et bindende tilsagn fra dataimportøren i et tredjeland om at anvende 
adfærdskodekset eller certificeringsordningens regler om tredjelandsoverførsel 

4. Det bindende tilsagn skal kunne håndhæves af et kompetent kontrolorgan 
 

 
11  https://www.datatilsynet.dk/media/6831/arbejdsdokument-om-samarbejdsproceduren-ved-godkendelse-af-bindende-virk-
somhedsregler-for-dataansvarlige-og-databehandlere.pdf  
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3.5 ”Ad hoc”-kontrakter 
”Ad hoc”-kontrakter er kontrakter, der sprogligt og formmæssigt har et andet indhold end de 
standardbestemmelser om databeskyttelse, der er vedtaget af EU-Kommissionen eller af en 
tilsynsmyndighed. 

Fordelen ved at benytte en ”ad hoc”-kontrakt kan være, at virksomheder og myndigheder får 
mulighed for selv at påvirke indholdet i en kontrakt. 

Ulempen ved at benytte ”ad hoc”-kontrakter er derimod, at overførsler baseret på disse kræver 
specifik godkendelse fra en kompetent tilsynsmyndighed, og en udtalelse fra Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd.  

Der må endvidere påregnes en vis sagsbehandlingstid ved godkendelse af ”ad hoc”-kontrak-
ter, da tilsynsmyndighederne vil være nødt til at foretage en konkret vurdering af, om der med 
kontrakten gives de fornødne garantier. Ønsker du at udarbejde en ”ad-hoc”-kontrakt, kan du 
med fordel tage udgangspunkt i EU-Kommissionens standardbestemmelser, da ”ad hoc”-kon-
trakter vil skulle indeholde mange af de samme elementer, hvis de skal kunne anses for at 
stille fornødne garantier. 
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4. Overførsel til usikre tredjelande m.fl. 
– særlige undtagelser 

 

 
Forudsat at EU-Kommissionen ikke har fastslået, at et tredjeland eller en internationale orga-
nisation er sikker (se afsnit 2), og forudsat at der ikke på anden vis kan gives de fornødne 
garantier (se afsnit 3), kan en overførsel finde sted, hvis en af de særlige undtagelser, der 
omtales nedenfor er opfyldt.  

Har du brug for at anvende en af de særlige undtagelser, er det vigtigt, at du husker på, at 
betingelserne i databeskyttelsesforordningens øvrige bestemmelser fortsat også skal efterle-
ves. Du skal endvidere være opmærksom på, at undtagelserne kun kan benyttes i et begræn-
set omfang. Undtagelser lig dem der nævnes nedenfor, skal fortolkes restriktivt, og kan såle-
des ikke anvendes i forhold til overførsler, der må betegnes som masseoverførsler eller struk-
turelle overførsler.   

Det Europæiske Databeskyttelsesråd har i øvrigt vedtaget et sæt retningslinjer vedrørende de 
særlige undtagelser i forordningens artikel 49. Retningslinjerne giver en mere udførlig gen-
nemgang af nedenstående regler, og du finder dem på Datatilsynets hjemmeside14.
  

4.1 Samtykke 
En overførsel til et tredjeland kan finde sted, hvis den registrerede person har givet sit udtryk-
kelige samtykke til overførslen. 

Dette betyder, at der skal være tale om en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilken-
degivelse fra den registrerede. Herudover skal den registrerede informeres om de mulige risici, 
som overførslen kan medføre for den registrerede. Risikoen ved at overføre personoplysninger 
til et usikkert tredjeland – uden at der stilles fornødne garantier – kan bl.a. bestå i, at der i det 
pågældende tredjeland ikke nødvendigvis gælder regler om datasikkerhed, der f.eks. sikrer, 
at oplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab mv. 

Bemærk, at samtykke ikke kan anvendes ved offentlige myndigheders overførsel af person-
oplysninger til tredjelande. 

 

4.2 Nødvendig af hensyn til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem 
den dataansvarlige og den registrerede 
Hvis en overførsel af personoplysninger til et tredjeland er nødvendig af hensyn til opfyldelse 
af en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige eller af hensyn til gennemførsel 
af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en 
sådan kontrakt, kan en tredjelandsoverførsel finde sted.   

Denne undtagelse kan kun anvendes, når overførslen er nødvendig. Heri ligger, at der skal 
være en tæt og betydelig forbindelse mellem overførslen af personoplysninger og kontraktens 
formål. 

  

 

 
14  https://www.datatilsynet.dk/media/6870/edpb guidelines 2 2018 derogations da.pdf 
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4.7 Overførsel fra et register 
En tredjelandsoverførsel kan også finde sted, hvis den sker fra et register, der, ifølge EU-ret 
eller medlemsstaternes nationale ret, er beregnet til at informere offentligheden, og som er 
tilgængeligt for offentligheden generelt eller for personer, der kan godtgøre at have en legitim 
interesse heri. 

 

Private registre (registre, som private organer har ansvaret for – f.eks. private kreditvurde-
ringsregistre) er ikke omfattet af denne undtagelse. Overførslen må heller ikke omfatte alle 
personoplysninger eller hele kategorier af personoplysninger i et register. F.eks. vil en anmod-
ning om overførsel af alle helbredsoplysninger for personer af en bestemt religiøs overbevis-
ning i et offentligt register ikke lovligt kunne finde sted.  

 

4.8 Interesseafvejning med passende garantier 
Som den sidste undtagelse kan en tredjelandsoverførsel finde sted, hvis en overførsel er nød-
vendigt af hensyn til vægtige legitime interesser, som forfølges af den dataansvarlige, og hvis 
den registreredes interesser eller rettigheder ikke går forud for disse interesser. Endvidere 
kræves det, at den dataansvarlige foretager en vurdering af alle omstændigheder i forbindelse 
med overførslen, og på baggrund heraf kan give passende garantier for en fornøden databe-
skyttelse. 

Det er væsentligt at være opmærksom på, at denne undtagelse kun kan anvendes i enkelte 
tilfælde, og bl.a. kun hvis der er tale om et begrænset antal registrerede, og hvis ingen af de 
øvrige undtagelser i afsnit 4.1. – 4.7. kan anvendes. 

Udover ovennævnte betingelser er det et krav, at den kompetente tilsynsmyndighed underret-
tes om overførelsen, og at den registrerede underrettes om de vægtige interesser, som be-
grunder overførelsen. 

Undtagelsen kan ikke anvendes af offentlige myndigheder og må i øvrigt antages kun at blive 
benyttet i meget begrænset omfang. 

 

4.8.1 Nærmere om den dataansvarliges ”vægtige legitime interesser” 
Det er kun interesser, der kan anses som ”vægtige”, som er relevante for anvendelsen af 
denne undtagelse. Det er væsentligt at være opmærksom på, at tærsklen herfor er højere end 
andre steder i forordningen. For eksempel er det ikke alle ”legitime interesser” (som kendt fra 
forordningens artikel 6, stk. 1, litra f), der også vil være ”vægtige” i undtagelsens forstand. Den 
vægtige legitime interesse skal være afgørende for den dataansvarlige. Dette kan f.eks. være 
tilfældet, hvis en dataansvarlig er nødsaget til at overføre personoplysningerne for at beskytte 
sin organisation eller sine systemer mod en alvorlig og umiddelbar skade, som i meget høj 
grad vil påvirke vedkommendes virksomhed. 

 

4.8.2 Nærmere om afvejningen mellem "den dataansvarliges vægtige legitime 
interesser" og "den registreredes interesser eller rettigheder og frihedsrettigheder" 
Undtagelsen stiller krav om, at den dataansvarlige foretager en afvejning mellem dennes væg-
tige legitime interesser på den ene side, og den registreredes interesser og rettigheder på den 
anden side. 

Den dataansvarlige skal således bl.a. nøje overveje og vurdere de mulige negative konse-
kvenser for den registrerede og enhver risiko for skade (fysisk, materiel og immateriel – f.eks. 
i form at tab af omdømme).  
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4.8.3 Nærmere om passende garantier for beskyttelse af personoplysningerne 
I forlængelse af ovenstående punkt, skal den dataansvarlige foretage en vurdering af alle om-
stændigheder i forbindelse med overførslen, og på baggrund heraf give passende garantier 
for en fornøden beskyttelse af personoplysningerne. 

Ved vurderingen af omstændighederne i forbindelse med overførslen skal den dataansvarlige 
særligt tage hensyn til personoplysningernes karakter, formålet med og varigheden af behand-
lingen, situationen i oprindelseslandet, tredjelandet og det endelige bestemmelsesland for 
overførslen. Den dataansvarlige skal ligeledes kortlægge sandsynligheden for og alvoren af 
mulige konsekvenser og risici. 

Karakteren af de passende garantier for fornøden beskyttelse af personoplysninger, vil skulle 
vurderes konkret. Afhængigt af omstændighederne vil passende garantier kunne tænkes at 
omfatte:  

• Foranstaltninger der sikrer, at oplysningerne slettes hurtigst muligt efter overførslen  
• Pseudonymisering eller kryptering af oplysninger  
• Tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af, at oplysningerne udeluk-

kende anvendes til begrænsede formål  
 

4.8.4 Nærmere om underretning af den registrerede 
Den dataansvarlige skal underrette den registrerede om overførslen og de vægtige legitime 
interesser, der forfølges. Disse oplysninger skal gives ud over de oplysninger, der kræves 
afgivet som følge af forordningens artikel 13 og 14 (oplysningspligten). 

 

4.8.5 Nærmere om underretning af tilsynsmyndigheden 
Den dataansvarlige pålægges en pligt til at underrette tilsynsmyndigheden om overførslen. 
Pligten indebærer ikke, at overførslen skal godkendes af Datatilsynet, men er tiltænkt som en 
ekstra garanti for den registrerede, idet tilsynet herved har mulighed for at vurdere indvirknin-
gerne af den enkelte overførsel på den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder.  
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