Ordbog til persondata
Behandling
Enhver form for registrering, indsamling, organisering, opbevaring, ændring, søgning, brug mv. vil være
behandling i persondataforordningen og databeskyttelseslovens forstand.
Biometriske data
Personoplysninger, der som følge af specifik teknisk behandling vedrørende en fysisk persons fysiske,
fysiologiske eller adfærdsmæssige karakteristika muliggør eller bekræfter en entydig identifikation af
vedkommende, fx ansigtsbillede eller fingeraftryksoplysninger.
Brud på persondatasikkerheden
Et brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde
behandlet.
Dataansvarlig
En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller
sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af
personoplysninger.
Databehandler
En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler
personoplysninger på den dataansvarliges vegne.
Genetiske data
Personoplysninger vedrørende en fysisk persons arvede eller erhvervede genetiske karakteristika, som
giver entydig information om den fysiske persons fysiologi eller helbred, og som navnlig foreligger efter
en analyse af en biologisk prøve fra den pågældende fysiske person.
Helbredsoplysninger
Personoplysninger, der vedrører en fysisk persons fysiske eller mentale helbred, herunder levering af
sundhedsydelser, og som giver information om vedkommendes helbredstilstand.
Modtager
En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, hvortil personoplysninger videregives, uanset om det er en tredjemand eller ej.
Personoplysninger
Personoplysninger er enhver form for information, der kan knyttes til en bestemt person, og alle data,
der direkte eller indirekte kan identificere en person. Fx navn, telefonnummer, etnicitet, helbredsforhold,
interesser, e-mails, fotos mv.
Profilering
Enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende en fysisk person, navnlig for at analysere eller forudsige forhold vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred,
personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, geografisk position eller bevægelser.

Pseudonymisering
Behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af supplerende oplysninger.
Register
Enhver struktureret samling af personoplysninger, der er tilgængelig efter bestemte kriterier, hvad enten
denne samling er placeret centralt eller decentralt eller er fordelt på funktionsbestemt eller geografisk
grundlag.
Samtykke
Enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den
registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling.
Tredjemand
En anden fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed eller 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 personoplysninger.

