
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved e-mail af 22. december 106 har Lasse Ahm Consult fremsendt en anmel-

delse af udøvelse af edb-servicevirksomhed i henhold til persondatalovens § 

53
1
.  

 

I den anledning skal Datatilsynet meddele, at tilsynet ikke finder, at Lasse 

Ahm Consult er omfattet af pligten til at foretage anmeldelse som edb-

servicevirksomhed i henhold til § 53 i persondataloven. 
 

Det følger af persondatalovens § 53, at databehandlere, der er etableret i 

Danmark, og som udøver edb-servicebureauvirksomhed, skal anmeldes til 

Datatilsynet. 

 

Ifølge Datatilsynets praksis er der kun anmeldelsespligt efter denne regel, hvis 

virksomheden har et almindeligt kommercielt og erhvervsmæssigt sigte, og 

driftsafvikling af databehandling med personoplysninger for andre er en akti-

vitet, som udbydes på almindelige markedsvilkår. 

  

Efter Datatilsynets opfattelse er der kun anmeldelsespligt efter persondatalo-

vens § 53, hvis der er tale om en egentlig edb-servicebureauvirksomhed, dvs. 

hvor dette er virksomhedens egentlige formål.  

 

Da Lasse Ahm Consult efter det oplyste udøver andet erhverv end edb-

servicevirksomhed, er der efter Datatilsynets opfattelse ikke anmeldelsespligt. 

 

Datatilsynet lægger vægt på, at Lasse Ahm Consult udøver virksomhedsråd-

givning og anden rådgivning om driftsledelse, kvalitets- og miljøledelse ISO 

9001, ISO 14 001, ISO 22 000, fødevaresikkerhed, kursusaktivitet, træning af 

ledere og medarbejdere samt auditering. 

 

Datatilsynet skal understrege, at spørgsmålet om anmeldelsespligt ingen be-

tydning har for Lasse Ahm Consult samt virksomhedens kunders forpligtelser 

til at overholde persondataloven. Persondatalovens regler gælder selvfølgelig i 

fuldt omgang, uanset at der ikke er anmeldelsespligt som edb-servicebureau. 

 

                                                 
1
 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer. 

Lasse Ahm Consult  

Solbakkevej 2, 1. sal   

4760 Vordingborg 

 

Sendt med Digital Post 

 

                       

22. marts  2017 Vedrørende anmeldelse af edb-servicevirksomhed  
  

Datatilsynet 

Borgergade 28, 5. 

1300  København K 

 

CVR-nr. 11-88-37-29 

 

Telefon 3319 3200 

Fax 3319 3218 

 

E-mail 

dt@datatilsynet.dk 

www.datatilsynet.dk 

 

J.nr.  2016-48-0083 

Dok.nr. 421726 

Sagsbehandler 

Karen Valgreen Knudsen 

Direkte 3319 3235 



 

 

 

 

 

 

 2 

Det skal i den forbindelse fremhæves, at anvendelsen af en databehandler ved 

behandling af personoplysninger indebærer, at der skal være en skriftlig aftale 

mellem databehandleren og den dataansvarlige virksomhed eller myndighed 

(databehandlerens kunde). Læs mere om kravet til aftalen på Datatilsynets 

hjemmeside
2
. 

 

Den dataansvarlige for behandlingen – typisk databehandlerens kunde – skal 

endvidere sikre sig, at databehandleren kan træffe de nævnte tekniske og or-

ganisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, og påse, at dette sker. Det kan i den 

sammenhæng f.eks. være relevant at indhente en årlig revisionserklæring fra 

en uafhængig tredjepart.  

 

Databehandlerens kunder – de dataansvarlige myndigheder eller virksomhe-

der – kan være anmeldelsespligtige til Datatilsynet. Hvis behandling af per-

sonoplysninger, som udføres hos en databehandler, er anmeldelsespligtig, skal 

den dataansvarlige myndighed eller virksomhed i anmeldelsen til Datatilsynet 

angive, hvem der er databehandler. 

 

Lasse Ahm Consult kan selv være anmeldelsespligtig, hvis virksomheden 

som dataansvarlig behandler oplysninger omfattet af anmeldelsespligten til 

Datatilsynet – typisk de følsomme personoplysninger omfattet af lovens §§ 7 

og 8. Dette kan f.eks. være tilfældet i forhold til de ansatte i virksomheden. 

Der kan læses mere om anmeldelsespligten efter persondataloven på Datatil-

synets hjemmeside
3
. 

 

Hvis Lasse Ahm Consult herefter fortsat måtte være i tvivl om, hvorvidt virk-

somheden er anmeldelsespligtig, er virksomheden velkommen til at kontakte 

Datatilsynet på ny. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Karen Knudsen  
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 http://www.datatilsynet.dk/offentlig/databehandler/ 

3
 Læs f.eks. om behandling af oplysninger om personale i private virksomheder her: 

http://www.datatilsynet.dk/erhverv/personaleadministration/ 

http://www.datatilsynet.dk/offentlig/databehandler/
http://www.datatilsynet.dk/erhverv/personaleadministration/

