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Vejledning om overførsel af persondata til tredjelande  
Indledning  
Når et forskningsprojekt indeholder behandling af persondata, og de persondata ønskes overført til et 
land uden for EU/EØS (et såkaldt tredjeland) eller til internationale organisationer, skal du forinden en 
overførsel sikre, at AAU overholder databeskyttelsesreglerne i forbindelse med overførslen. Det betyder, 
at du forinden skal 
 

• Undersøge, om det er sikkert at overføre persondata til det konkrete tredjeland eller 
internationale organisation, 

• sikre, at de registrerede orienteres om overførslen,  
• sikre, at modtageren i et usikkert tredjeland underskriver EU’s standardkontrakt, og  
• sikre, at der indgås en databehandleraftale eller indhentes en tilladelse fra Datatilsynet til 

videregivelse.  
 

Hvad er en overførsel?  
Det er at betragte som en overførsel, både når du som dataansvarlig vil videregive1 personoplysninger 
ved dit forskningsprojekt til en anden dataansvarlig, og i tilfælde hvor du vil overlade behandlingen af 
personoplysninger til en databehandler fra et tredjeland.  
 
Selv om modtageren af overførslen eventuelt kun får ”se-adgang” til persondata, er det stadig at 
betragte som en overførsel af persondata.  
 

Om tredjelande og internationale organisationer 
• Hvad er et tredjeland? 

Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af EU eller EØS (Island, Lichtenstein og Norge).  
 
Til orientering er Grønland og Færøerne at betragte som tredjelande.   
 

• Hvad er en international organisation?  
En international organisation er f.eks. Røde Kors, WHO, FN, OECD mfl., der befinder sig i tredjelandet.  
 

Overførsler til sikre tredjelande 
Om overførsel til sikre tredjelande og organisationer: 
Det er EU-Kommissionen der afgør, om et tredjeland er sikkert.  
 
I øjeblikket (gældende fra maj 2018) er følgende lande sikre:  

a) Andorra, Argentina, Færøerne, Guernsey, Isle of Man, Israel, Jersey, New Zealand, Schweiz og 
Uruguay.  

b) - Australien (dog kun for overførsel af oplysninger om flypassagerer),  
- Canada (dog kun modtagere underlagt den canadiske Personal Information Protection and 
Electronic Documents Act (PIPED ACT)) 
- USA (dog kun overførsel af oplysninger om flypassagerer og overførsel til 
organisationer/virksomheder, der har tilsluttet sig EU-U.S. Privacy Shield). 

 

                                                      
1 Vær opmærksom på, at videregivelse til et tredjeland kræver en tilladelse fra Datatilsynet.  
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Listen opdateres løbende af EU-Kommissionen, og du bør derfor kontakte Kontraktenheden for at sikre 
dig, at listen ovenfor stadig er aktuel.  

Om indgåelse af aftaler eller indhentelse af tilladelse  
Hvis du vil overlade en behandling af persondata til en databehandler i et sikkert tredjeland, skal du 
forinden sikre, at der bliver indgået en databehandleraftale. Kontraktenheden har en standard 
databehandleraftale dertil. 
 
Hvis du vil videregive persondata til en samarbejdspart i et sikkert tredjeland, skal du forinden indhente 
en tilladelse fra Datatilsynet.  

Om oplysningspligt til de registrerede 
Du skal huske, at hvis du ikke allerede har oplyst de registrerede om, at du overfører deres oplysninger 
til et tredjeland, så skal du gøre dette. Du kan f.eks. opfylde oplysningspligten ved at sende en mail til de 
registrerede med oplysning om til hvilket tredjeland, der overføres personoplysninger samt oplysning om 
hvorfor. Husk at det skal dokumenteres, at du har opfyldt oplysningspligten. Vær opmærksom på, at du 
måske allerede har opfyldt oplysningspligten i forbindelse med, at du udleverede et skema til de 
registrerede ved indsamlingen af data.   
 

Overførsler til usikre tredjelande  
Om overførsel til usikre tredjelande og organisationer: 
Hvis du har behov for en overførsel til et tredjeland eller en international organisation, der ikke er nævnt 
på listen over sikre lande, skal du sikre, at der er et lovligt overførselsgrundlag.  
  
Et lovligt overførselsgrundlag er bl.a. EU’s standardaftaler, og der er følgende typer:  

a) En EU-standardaftale 2 fra en dataansvarlig (AAU) til en anden dataansvarlig (videregivelse). 
b) En EU-standardaftale 3 fra en dataansvarlig (AAU) til en databehandler (databehandling). 
c) En ”ad hoc”-aftale, der anvendes når enten a) eller b) anvendes, og der samtidig sker 

tilføjelser/afvigelser ift. standardteksten. Denne aftale kræver forinden indgåelse af godkendelse 
fra Datatilsynet, og der må påregnes sagsbehandlingstid hos tilsynet. 

 
EU’s standardaftaler er som udgangspunkt udarbejdet til samarbejde med kommercielle virksomheder og 
kan således være vanskelige at anvende i forskningssammenhænge, men de er desværre ofte det eneste 
mulige lovlige overførselsgrundlag.  
 
Bemærk, at selv om de registrerede måtte ønske at give samtykke til overførsel til et usikkert tredjeland, 
så må en offentlig myndighed, dvs. AAU, jf. databeskyttelsesreglerne ikke anvende samtykke som 
overførselsgrundlag.  

Om indgåelse af aftaler eller indhentelse af tilladelse  
Hvis du vil overlade en behandling af persondata til en databehandler i et usikkert tredjeland, skal du 
forinden sikre, at der både indgås EU’s standardaftale og en databehandleraftale.  
 
Hvis du vil videregive persondata til en samarbejdspart i et usikkert tredjeland, skal du forinden indhente 
en tilladelse fra Datatilsynet.  
 
Kontraktenheden er både behjælpelig med at indgå standardaftaler og vejlede om, hvordan der søges om 
tilladelse til videregivelse ved Datatilsynet.    

                                                      
2 Nr. 2001/497/EC og ændret ved 2004/915/EC 
3 Nr. 2010/87/EU 
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Om oplysningspligt til de registrerede 
Du skal huske, at hvis du ikke allerede har oplyst de registrerede om, at du overfører deres oplysninger 
til et tredjeland, så skal du gøre dette. Du kan f.eks. opfylde oplysningspligten ved at sende en mail til de 
registrerede med oplysning om til hvilket tredjeland, der overføres personoplysninger samt oplysning om 
hvorfor. Husk at det skal dokumenteres, at du har opfyldt oplysningspligten. Vær opmærksom på, at du 
måske allerede har opfyldt oplysningspligten i forbindelse med, at du udleverede et skema til de 
registrerede ved indsamlingen af data.   
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