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Spørgeskema om procedurer for sletning i forbindelse med behandling af 
personoplysninger 

Datatilsynet skal informere om, at Datatilsynet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, 
der indsamles i forbindelse med tilsynsbesøget, herunder i dette spørgeskema. Oplysningerne vil blive brugt 
i forbindelse med tilsynsbesøget og vil indgå i Datatilsynets tilsyn med behandling af oplysninger, der er 
omfattet af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Oplysningerne vil endvidere kunne 
anvendes til statistik. Oplysningerne indsamlet i spørgeskemaet kan tænkes videregivet i forbindelse med 
anmodninger om aktindsigt efter offentligheds- og/eller forvaltningsloven. 

Hvis der er uklarheder i spørgeskemaet kan spørgsmålene uddybes eller besvares under tilsynsbesøget. 
Datatilsynet opfordrer til, at spørgsmålene i videst muligt omfang besvares i skemaet. 

Spørgeskema udfyldt af 

Navn  
 

Telefonnummer  

Sted  
 

Dato  
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1 Liste over systemer til behandling af personoplysninger 

Spørgsmål Besvarelse 

Datatilsynet anmoder om en liste 
over de systemer som XXX anvender 
til behandling af personoplysninger. 
 

 

2 Databeskyttelsesforordningens regler om sletning 

Af databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra e, fremgår det, at oplysninger skal opbevares på en 
sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er 
nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles (»opbevaringsbegrænsning«). 

3 Generelle spørgsmål til systemerne 

Til de i afsnit 1 angivne systemer anmoder Datatilsynet om, at spørgsmålene på de følgende 2 sider besvares 
for hvert af systemerne. Rent teknisk kan spørgeskemaet kopieres og siderne udfyldes for hvert af 
systemerne. 
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Spørgsmål Besvarelse 

Hvad er systemets navn?  

Beskriv hvilke behandlinger af 
personoplysninger der finder sted i 
systemet, og hvilke typer 
personoplysninger, der behandles. 

 

Beskriv hvilke slettefrister XXX har fastsat 
for de personoplysninger, der behandles i 
systemet, jf. 
databeskyttelsesforordningens artikel 5, 
stk. 1, litra e. 
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Beskriv hvorledes systemet rent teknisk 
understøtter muligheden for angivelse af 
et tidspunkt for sletning, som funktion af 
afgørende faktorer. 

 

Beskriv de i systemet implementerede 
procedurer for automatisk sletning af 
personoplysninger. 
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Beskriv proceduren for manuel sletning i 
systemet, herunder proceduren for 
autorisation af personale til at udføre den 
manuelle sletning. 
 

 

Beskriv procedurer for opfølgning på 
sletning i systemet, herunder 

1. Hvordan det sikres, at en given 
oplysning er slettet i alle de 
berørte systemer, 

2. Hvordan det kontrolleres, at 
oplysninger er slettet inden for 
de fastlagte frister, og 

3. Hvordan det kontrolleres, at 
oplysninger indgivet til manuel 
sletning er blevet udført rettidigt. 
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Beskriv hvorledes systemet understøtter 
en log over sletning af oplysninger. 

 

Beskriv proceduren for sletning i 
forbindelse med backups af databaser, 
herunder  

1. Hvordan det sikres, at slettede 
oplysninger ikke gendannes i 
forbindelse med genindlæsning 
fra tidligere backup, og 

2. Hvordan det sikres, at 
integriteten af eventuelle logs 
over sletningskørsler, som skal 
genkøres efter genindlæsning af 
tidligere backup, bevares. 
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