
GDPR for Dummies
Hvis GDPR handlede om en bil
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At låne en bil af 
hinanden
Forestil dig at låne en persons bil. 

De fleste er enige om, at det er naturligt at …



Man spørger om lov til at låne bilen …

Hej! 
Må jeg låne 

din bil?

Ja! 
Det må du 
gerne 

Man beder om SAMTYKKE til at låne bilen



Vær tydelig med det formål, som du vil 
låne den til …
Det giver GENNEMSIGTIGHED og definerer en FORMÅLSBEGRÆNSNING

Jeg skal en tur 
til Nyborg …



Fortæl hvor længe du vil låne den, og 
returner den til tiden
Det giver GENNEMSIGTIGHED og definerer en OPBEVARINGSSBEGRÆNSNING

Jeg kommer 
tilbage med den 
igen i morgen kl. 

15.30 …



Ikke bruge den til andre formål, end der 
er aftalt
Det giver GENNEMSIGTIGHED og sikrer en OPBEVARINGSSBEGRÆNSNING

Jeg kunne også 
smutte en tur til 

København …

Men det har vi 
jo ikke aftalt …



Være forsigtig, så der ikke sker noget uønsket 
(fartbøder, skader, etc.), mens du låner den
Det indbefatter LOVLIGHED og INTEGRITET

Jeg er elitebilist 
og har aldrig fået 

en fartbøde …



Hvis en ulykke eller andet uønsket alligevel 
opstår, mens du låner den, så fortælle det så 
hurtigt som muligt …
Almindelig UNDERRETNINGSPLIGT

Den anden bil 
kom helt ud af 

det blå …



Rette op på de uønskede hændelser – fx 
fartbøder eller andre omkostninger – som er 
opstået i forbindelse med lånet …
Der er her tale om RET TIL BERIGTIGELSE

Min forsikring 
dækker udgifterne 
til reparationerne



Returnere den straks, hvis ejeren ønsker 
det, og ikke beholde en kopi af nøglen …
Vi taler her om DATAPORTABILITET, RET TIL SLETNING og DATAMINIMERING

Den holder i 
indkørslen om 5 

minutter …

Jeg vil gerne 
have bilen 
retur nu!



Udskift ordene ”Låne” 
og ”den” med …
”Behandle” og ”Personoplysninger”, så har du et godt overblik over mange af de 
principper, der gælder for behandling af personoplysninger under 
databeskyttelsesforordningen. 

Pludselig føles GDPR mindre indviklet – og faktisk 
ganske rimelig



Tak til …
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