
 

 
BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 

 
 

 

 

Hvilke rettigheder har du? 

 

Du har fået et brev fra Ombudsmanden for 

Inatsisartut. 

 

Da vi har registreret oplysninger om dig i vo-

res IT-system, får du denne pjece om dine 

rettigheder. 

 

Persondataloven giver nemlig en række ret-

tigheder til personer, som bliver registreret 

elektronisk. Loven gælder ikke for ombuds-

manden, men ombudsmanden har besluttet 

at følge principperne i loven. Du har derfor 

disse rettigheder hos ombudsmanden: 

 

 Du har ret til at få at vide, at vi har regi-

streret oplysninger om dig, og hvad op-

lysningerne skal bruges til.  

 Du har ret til at se oplysningerne om dig. 

 Du har ret til at få oplysningerne om dig 

rettet eller slettet, hvis de er urigtige eller 

vildledende. 

 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du 

har spørgsmål til dine rettigheder, eller hvis 

du vil se oplysningerne om dig eller have dem 

rettet eller slettet. Vores kontaktoplysninger 

finder du nederst i denne pjece.  

 

Hvordan behandler ombudsmanden dine 

oplysninger? 

 

Når ombudsmanden får en klage, gemmer vi 

en elektronisk kopi af klagen i vores IT-

system. Derudover gemmer vi afsenderens 

navn og adresseoplysninger i IT-systemet. 

 

Ofte vil vi bede myndighederne om at sende 

deres dokumenter om sagen til os.  

 

 

Nogle gange beder vi også myndighederne 

om at komme med en nærmere forklaring om 

sagen. I de tilfælde sender vi myndighederne 

en kopi af din klage og de eventuelle bilag, 

som du har sendt til os. Når myndighederne 

har svaret, får du mulighed for at kommente-

re deres svar. 

 

Når sagen er afsluttet, vælger vi i nogle til-

fælde at offentliggøre ombudsmandens udta-

lelse i sagen på ombudsmandens hjemmeside 

og i årsberetningen. Udtalelsen bliver ano-

nymiseret, så den ikke indeholder dit navn 

eller andre oplysninger, som kan afsløre, 

hvem du er. 

 

Hvad er persondataloven? 

 

Persondataloven hedder egentlig lov om be-

handling af personoplysninger og blev oprin-

delig vedtaget af Folketinget i 2000 på bag-

grund af et EF-direktiv fra 1995. Loven gjaldt i 

første omgang ikke for Grønland. 

 

Efter anmodning fra Grønlands Selvstyre blev 

persondataloven sat i kraft for Grønland fra 

den 1. december 2016 med de ændringer, 

som de særlige grønlandske forhold tilsiger. 

Det skete ved kongelig anordning nr. 1238 af 

14. oktober 2016. Anordningens fulde tekst 

kan findes på www.lovtidende.dk.  

 

Du kan læse mere om persondataloven på 

Digitaliseringsstyrelsens eller Datatilsynets 

hjemmesider:  

www.digitalimik.gl  

www.datatilsynet.dk  

http://www.lovtidende.dk/
http://www.digitalimik.gl/
http://www.datatilsynet.dk/

