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Erklæring om behandling af personoplysninger i forbindelse
med genåbning af grænser efter covid-19-udbruddet
Vedtaget den 16. juni 2020
Det Europæiske Databeskyttelsesråd har vedtaget følgende erklæring:
1.

I meddelelsen fra Kommissionen af 11. juni 2020 om 3. vurdering af anvendelsen af de midlertidige
rejserestriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU opfordres Schengenmedlemsstaterne og de
associerede Schengenlande til at ophæve kontrollen ved de indre grænser senest den 15. juni 2020
og forlænge den midlertidige restriktion for ikkevæsentlige rejser til EU indtil den 30. juni 2020.
Meddelelsen indeholder også en tilgang med henblik på en gradvis ophævelse af restriktionen
efterfølgende, hvilket er i overensstemmelse med den fælles europæiske køreplan for ophævelse af
covid-19-foranstaltningerne, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 26. marts 2020.

2.

I denne forbindelse påbegyndte en række medlemsstater den 15. juni 2020 en gradvis ophævelse af
de foranstaltninger, der var truffet til bekæmpelse af covid-19-pandemien, herunder begrænsninger
af den frie bevægelighed for personer i det indre marked og Schengenområdet samt for
tredjelandsstatsborgeres indrejse ved EU’s ydre grænser. Planerne for den gradvise ophævelse
omfatter foranstaltninger, som har til formål at kontrollere strømmen af personer, der rejser ind i
og/eller inden for EØS-området. Der træffes lignende nationale foranstaltninger af
Databeskyttelsesrådets EØS/EFTA-medlemsstater som associerede Schengenlande.

3.

Selv om Databeskyttelsesrådet er helt bevidst om relevansen af den grundlæggende ret til sundhed,
må de nævnte foranstaltninger under ingen omstændigheder medføre en udhuling af personernes
grundlæggende rettigheder og friheder og navnlig af retten til databeskyttelse. Denne erklæring er
derfor baseret på forsøget på at sikre balance mellem de relevante grundlæggende rettigheder i
forbindelse med den nuværende covid-19-pandemi.
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4.

Åbningen af grænserne muliggøres til dels ved at behandle forskellige typer af personoplysninger ved
grænserne. Generelt er formålet med behandlingen at forebygge og kontrollere pandemien ved at
afbøde risikofaktorer med visse foranstaltninger. De foranstaltninger, som på nuværende tidspunkt
er planlagt eller gennemført af medlemsstater, omfatter f.eks. testning for covid-19, krav om
certifikater udstedt af sundhedspersonale og brug af en frivillig kontaktopsporingsapplikation1. De
fleste foranstaltninger er forbundet med en eller anden form for behandling af personoplysninger. De
kategorier af data, der indsamles, kan f.eks. være kontaktoplysninger, helbredsoplysninger og
lokaliseringsdata.

5.

Som Databeskyttelsesrådet tidligere har anført, forhindrer databeskyttelse ikke bekæmpelsen af
covid-19-pandemien. Databeskyttelseslovgivningen finder fortsat anvendelse og gør det muligt at
reagere effektivt på pandemien samtidig med, at de grundlæggende rettigheder og friheder beskyttes.
Databeskyttelseslovgivning, herunder relevant gældende national lovgivning, giver allerede mulighed
for databehandlingsaktiviteter, der er nødvendige for at bidrage til at bekæmpe spredningen af en
pandemi, såsom covid-19-pandemien.

6.

Databeskyttelsesrådet opfordrer derfor medlemsstaterne til at følge en fælles europæisk tilgang ved
afgørelsen af, hvilken behandling af personoplysninger der er nødvendig for at sikre, at risikoen for en
spredning af pandemien begrænses samtidig med, at fysiske personers grundlæggende rettigheder og
friheder respekteres. Ved afgørelsen af, hvilke foranstaltninger der er nødvendige, skal
medlemsstaterne respektere de i chartret fastsatte grundlæggende rettigheder til privatlivets fred og
databeskyttelse samt generelle databeskyttelsesregler. Databeskyttelsesrådet understreger, at
behandlingen af personoplysninger i denne forbindelse skal være nødvendig og forholdsmæssig. I
lyset af disse principper bør foranstaltningerne også være baseret på videnskabelig evidens. Endvidere
minder Databeskyttelsesrådet om, at beskyttelsen af personoplysninger skal sikres konsekvent i hele
Unionen/EØS, uanset hvor de registrerede befinder sig.

7.

Mere specifikt understreger Databeskyttelsesrådet, at visse aspekter af databeskyttelseslovgivningen
kræver særlig opmærksomhed fra medlemsstaternes side, dvs.:


Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed. Behandlingen af oplysninger i forbindelse med de
trufne foranstaltninger skal være gennemsigtig og rimelig i forhold til den registrerede og som
retsgrundlag have artikel 6 og — når særlige kategorier af personoplysninger behandles —
artikel 9 i den generelle forordning om databeskyttelse. Endvidere bør den registrerede gives
relevante og passende oplysninger på en klar og let tilgængelig måde.



Formålsbegrænsning. Behandlingen bør være begrænset til formålet om at bekæmpe covid19-pandemien, forhindre spredning af pandemien på tværs af grænser og lette
tilrådighedsstillelsen af nødvendig lægebehandling. Formålet bør angives for hver
dataansvarlig og alle behandlingsaktiviteter.



Dataminimering. Medlemsstaterne bør kun behandle data, som er tilstrækkelige, korrekte,
relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål, hvortil de
behandles.

Se retningslinjer 04/2020 om brug af lokaliseringsdata og kontaktopsporingsredskaber i forbindelse med covid19- udbruddet og udtalelse om interoperabilitet mellem sporingsapps.
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8.



Opbevaringsbegrænsning. Medlemsstaterne bør sikre, at oplysninger kun opbevares i en kort
periode og under alle omstændigheder ikke i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt
til formålet med behandlingen.



Datasikkerhed. Medlemsstaterne bør sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau ved at
gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af dataene, på
grundlag af en risikovurdering, f.eks. ved at anvende pseudonymisering og et passende
krypteringsniveau, når de behandler oplysninger af meget personlig karakter, såsom
helbredsoplysninger og lokaliseringsdata.



Databeskyttelse gennem design og gennem standardindstillinger og konsekvensanalyse
vedrørende databeskyttelse. Medlemsstaterne bør gennemføre principper om
databeskyttelse gennem design og gennem standardindstillinger sammen med, når det er
relevant, en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse2.



Deling af personoplysninger. Behandlere af personoplysninger bør kun modtage
personoplysninger, når der er indgået en databehandleraftale. Medlemsstaterne bør, når det
er relevant, klart afgrænse ansvarsområderne mellem den offentlige myndighed, der fungerer
som dataansvarlig, og databehandleren i en sådan aftale i overensstemmelse med artikel 28 i
den generelle forordning om databeskyttelse. Oplysninger bør kun deles med andre
dataansvarlige, hvis der er et passende retsgrundlag.



Automatiske individuelle afgørelser. Afgørelsen om at tillade indrejse i et land bør ikke kun
være baseret på den tilgængelige teknologi. En sådan afgørelse bør under alle
omstændigheder være omfattet af de fornødne garantier, herunder specifik underretning af
den registrerede og retten til menneskelig indgriben, til at fremkomme med synspunkter, til
at få en forklaring på den afgørelse, der er truffet efter en sådan evaluering, og til at bestride
afgørelsen. En sådan foranstaltning bør ikke omfatte et barn.

Endelig understreger Databeskyttelsesrådet betydningen af en forudgående høring af kompetente
nationale databeskyttelsesmyndigheder, når medlemsstater behandler personoplysninger i denne
forbindelse, med henblik på at muliggøre en korrekt anvendelse af databeskyttelseslovgivningen.

På vegne af Det Europæiske Databeskyttelsesråd
Formand
(Andrea Jelinek)

Se: Artikel 29-Gruppen, Retningslinjer for konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse (DPIA)
(wp248rev.01) — støttet af Databeskyttelsesrådet
2

3

