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Afslag på indsigt
1. Ved e-mail af 26. oktober 2017 har De anmodet Midt- og Vestjyllands Politi om
indsigt i politiets rocker- og banderegister. Midt- og Vestjyllands Politi videresendte
den 7. november 2017 Deres anmodning til Rigspolitiet.
Rigspolitiet har forstået Deres anmodning som en anmodning om indsigt (egenacces)
i Politiets Efterforskningsstøttedatabase (PED).
Rigspolitiet kan i den anledning oplyse, at adgangen til indsigt i PED er nærmere
reguleret af bekendtgørelse nr. 1079 af 20. september 2017 om behandling af
personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøttedatabase (PED), som er udstedt i
medfør af bl.a. 16, stk. 4, i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af
personoplysninger (retshåndhævelsesloven).
Det følger af bekendtgørelsens 13, stk. 1, at den registreredes ret til at få oplysninger
i medfør af retshåndhævelseslovens 15, stk. l, ikke finder anvendelse i forhold til
oplysninger behandlet i PED. Af bekendtgørelsens 13, stk. 3, følger, at Rigspolitiet,
når særlige hensyn taler herfor, over for en person kan bekræfte, at der ikke behandles
oplysninger om vedkommende i PED.
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Såfremt en person måtte være registreret i PED, følger det således af Side 2 bekendtgørelsen,
at der ikke kan gives den pågældende indsigt i oplysninger herom.
Såfremt en person ikke er registreret i PED, skal Rigspolitiet i henhold til
bekendtgørelsens 13, stk. 3, foretage en konkret vurdering af, hvorvidt der foreligger
sådanne særlige hensyn, som taler for, at det over for en person kan bekræftes, at der
ikke behandles oplysninger om den pågældende i PED.
En sådan vurdering efter 13, stk. 3, foretages ud fra en afvejning af, hvorvidt den
pågældende helt undtagelsesvist har en særlig interesse i at få bekræftet, at der ikke
behandles oplysninger om den pågældende i PED, herunder f.eks. på grund af dennes
personlige forhold.

Rigspolitiet kan således ikke i alle tilfælde, hvor en person ikke er registreret, oplyse
den pågældende herom, idet indholdet af PED allerede derved vil kunne
kompromitteres.
Rigspolitiet skal meddele, at Rigspolitiet ikke, som sagen foreligger oplyst, kan
oplyse, hvorvidt der er registreret oplysninger om Dem i PED, herunder hvilke
oplysninger der i givet fald måtte være registreret.
2. Rigspolitiet kan oplyse, at hvor der gives meddelelse om, at det ikke kan oplyses,
om der behandles oplysninger om en person, har den pågældende ret til at rette
henvendelse til Datatilsynet, der i medfør af retshåndhævelseslovens 40, stk. l, nr.
10, efter anmodning skal kontrollere, om behandlingen er lovlig i henhold til
undladelse, udsættelse, begrænsning eller nægtelse efter bl.a. reglerne om indsigt i
lovens 15 og 16. Datatilsynet skal herefter underrette den registrerede inden for en
rimelig frist om resultatet af undersøgelsen eller om
Lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger

årsagerne til, at undersøgelsen ikke er foretaget, og om den registreredes adgang til
retsmidler efter lovens kapitel 22.

Datatilsynet kan kontaktes på adressen Borgergade 28, 5., 1300 København K eller emailadressen dt@datatilsynet.dk.

Denne afgørelse kan i Øvrigt påklages til Justitsministeriet, der kan kontaktes på
adressen Slotsholmsgade 10, 1216 København K, eller e-mail-adressen jm@jm.dk.
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