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• Indhentelse af oplysninger om ansøgere 

• Personalesagen 

• Kontrol og overvågning af medarbejdere 

• Smartphones og andre devices, BYOD mv. 

• Whistleblower-ordninger 

• Overførsel og outsourcing af HR-oplysninger 

• Medarbejderrettigheder 

• Fratrædelsessituationen 
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Persondataretlige udfordringer og HR 



• Googling af ansøgere mv. 

• Referencer 
• Rækkevidde af samtykke 

• Oplysningspligt 

• Kreditoplysninger 

• Straffeattest 

• Helbredstest mv. 

• Personlighedstest 
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Indhentelse af oplysninger om ansøgere 
 



• Registrering og opbevaring mv. 

• Samtykke fra medarbejdere? 

• Regulering i ansættelseskontrakten? 

• Adgang og autorisationer mv. 

• Sletning 
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Personalesagen 



 

• Arbejdsretligt fokus: Adgangen til at kontrollere 

(ledelsesretten) 

• Persondataretligt fokus: Behandlingen af oplysninger 

• Online adfærd (mail, internet mv.) 

• Geografisk placering (GPS, telefon mv.) 

• Tv-overvågning 

• Tilfældighedsfund, konkret mistanke, privat vs. 

arbejdsrelateret korrespondance mv. 

• Kollektive kontrolaftaler 
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Kontrol og overvågning 



 

• Enheder benyttes til både arbejdsmæssigt og privat brug 

• Risiko for at medarbejders private oplysninger tilgår 

arbejdsgiver 

• Risiko for at arbejdsgivers oplysninger tilgår uvedkommende 

– også i fratrædelsessituationen 

• Vejledning til medarbejderen om brug af enheden 

(opsætning, sikkerhed, lagring, brug af fx iCloud mv.) 

• Orientering om retningslinjer, it-politik, kontrol mv. 
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Smartphones og andre devices 



 
• Fordele: Besparelse for arbejdsgiver, fleksibilitet for 

medarbejderen – kan nøjes med ét device 
 

• Udfordringer: Sikkerhed (arbejdsgiver har ikke direkte 
indflydelse på software mv.), risiko for spredning af data (og 
erhvervshemmeligheder), flere brugere (i hustanden), 
adgang til data, videresalg, fratrædelsessituationen mv. 
 

• Arbejdsgiver bør sikre sig en politik, der regulerer 
udfordringerne, herunder adgang til enheden (der, hvor 
arbejdsrelateret data er) samt krav om adskillelse af privat 
og arbejdsrelaterede data (evt. anvendelse af MDM-
systemer) 
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Bring your own device (BYOD)  



 

• Etablering af whistleblowerordninger er ”hot” 

• I praksis vil der skulle udformes en whistleblowerpolitik 

• Der skal informeres generelt om systemets funktion/indretning 

• Fastsættes procedurer for håndtering af oplysningspligten 

• Fastsættes sletterutiner (nødvendighedskriterium) 

• Begrænse adgangen til oplysninger, der indsamles, samt 

begrænsninger for, hvilke forhold der kan indberettes 

• Datatilsynet anbefaler, at selskaber i en koncern etablerer 

selvstændige whistleblower-systemer. De fleste koncerner 

ønsker dog fælles system, hvorfor koncernforhold må afklares 
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Whistleblower-ordninger 



 

• Databehandlere – skriftlig aftale med fx it-leverandør eller 

rekrutteringsvirksomhed 

• Koncernforhold – afklare forholdet til koncernselskaber, 

særligt i relation til dataansvar ved koncernfælles HR 

• Tredjelande – hjemmel til overførsel, herunder EU standard 

kontrakt, BCR, samtykke 
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Overførsel og outsourcing af HR-oplysninger 



• Oplysningspligt 

• Indsigtsbegæringer 

• Indsigelsesret 

• Anmodning om berigtigelse mv. 
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Medarbejderrettigheder 



• Arbejdsgivers forpligtelser, herunder sletning, medarbejders e-

mailkonto mv. 

• Medarbejderens forpligtelser i forbindelse med fratræden 

• Vejledning (evt. ”tjekliste”) til medarbejderen, så det sikres, at 

medarbejderen er opmærksom på, hvor materiale, 

oplysninger mv. kan findes, herunder på egne enheder 

• Evt. bistand til sletning, overførsel af fotos mv. i 

fratrædelsessituationen og tilbud om at kontakte it-afdelingen 

• Det kan opleves som meget ”indgribende”, hvis smartphone 

mv. uden videre inddrages 
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Fratrædelsessituationen 


