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1. Indledning 

Europa-Kommissionen ("Kommissionen") er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og 

din ret til privatlivets fred. Kommissionen indsamler og behandler personoplysninger i 

overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. 

oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling 

af sådanne oplysninger (ophæver forordning (EF) nr. 45/2001). 

I denne databeskyttelseserklæring kan du læse, hvorfor vi behandler dine personoplysninger, 

hvordan vi indsamler og håndterer dem, hvordan vi beskytter og anvender dem, og hvilke 

rettigheder du har i forbindelse med dine personoplysninger. Den indeholder også 

kontaktoplysningerne for den dataansvarlige, som du kan gøre dine rettigheder gældende over 

for, den databeskyttelsesansvarlige og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.  

Oplysningerne i forbindelse med den dataansvarliges håndtering af personlige konti og 

ansøgninger vedrørende det europæiske erhvervspas (EPC) fremlægges nedenfor. 

2. Hvorfor og hvordan behandler vi dine personoplysninger? 

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.DAN&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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EPC er en elektronisk procedure for gennemførelse af administrative formaliteter vedrørende 
anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer, der foretages i det EU/EØS-land, hvor du 
ønsker at arbejde fast (værtslandet), eller for at opfylde betingelserne for midlertidigt eller 
lejlighedsvist arbejde i det pågældende land, jf. direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer. 

Den dataansvarlige behandler dine personoplysninger, så du kan ansøge om et europæisk 

erhvervspas via EPC-værktøjet online. For at kunne ansøge om et europæisk erhvervspas skal du 

først oprette en konto i EU Login (Europa-Kommissionens autentificeringstjeneste). Din EU 

Login-konto giver dig sikret adgang til en EPC-konto, hvor du kan angive dine personlige 

oplysninger og dine kontaktinformationer samt administrere dine ansøgninger om europæiske 

erhvervspas. EU Login's databeskyttelseserklæring kan læses her: 

https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html.  

Når du indsender en EPC-ansøgning, vil den sammen med dine personoplysninger blive overført 

til behandling hos de relevante kompetente myndigheder i informationssystemet for det indre 

marked (IMI). Ansøgningen overføres først til den udpegede myndighed i dit hjemland. Når 

denne myndighed har kontrolleret ansøgningen, vil den videresende den til den udpegede 

myndighed i værtslandet. Hvis en udpeget myndighed i dit hjemland på baggrund af 

oplysningerne i ansøgningen vurderer, at ansøgningen bør behandles af et andet hjemlands 

myndighed i IMI, vil den videresende din ansøgning til denne anden myndighed. 

Behandlingen af dine personoplysninger i IMI-systemet er underlagt IMI-forordningen og 

referencenummer DPR-EC-00373 i den databeskyttelsesansvarliges register. 

Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til automatisk beslutningstagning, herunder 

profilering. 

Dine personoplysninger lagres på Europa-Kommissionens servere. 

3. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger? 

Retsgrundlaget for behandling af data i forbindelse med det europæiske erhvervspas er fastsat 

i:  

 Artikel 4b, stk. 1, og artikel 4e i direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af 

erhvervsmæssige kvalifikationer1  

 Artikel 3 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/983 om proceduren for 

udstedelse af det europæiske erhvervspas og anvendelsen af advarselsordningen i 

henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF2 

 Punkt 2 i bilaget til forordning (EU) nr. 1024/2012 ("IMI-forordningen"). 

Når du indsender en EPC-ansøgning, giver du desuden dit udtrykkelige samtykke via 

onlineværktøjet til behandling af dine personoplysninger i IMI. 

Den behandling af personoplysninger, der sker i forbindelse med EPC, er dermed nødvendig og 

lovlig i henhold til artikel 5, stk. 1, litra b) og d), i forordning (EU) 2018/1725. 

4. Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi? 

                                                 
1 EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22. 

2 EUT L 159 af 25.6.2015. s. 27. 

https://www.cc.cec/cas/about.html
https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1024-20190216
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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For at kunne foretage denne behandling behandler den dataansvarlige følgende kategorier af de 

personoplysninger, som du indgiver (ikkeobligatoriske oplysninger markeres med *):  

 fornavn, efternavn, fødenavn*, fødselsdato, fødested og nationalitet 

 identitetsbevis (f.eks. pasnummer eller nummer på ID-kort, det pågældende dokuments 
udløbsdato*) 

 kontaktoplysninger (e-mailadresse, telefonnummer, postadresse*, bopælsland, 
foretrukket sprog (som vil blive brugt til alle automatiske e-mails) og sprog, du kan 
tale*) 

 oplysninger, der er specifikke for individuelle ansøgninger om et europæiske 
erhvervspas. Hvis det er velbegrundet, kan værtslandets myndigheder i særlige tilfælde 
vedrørende midlertidig levering af tjenesteydelser i henhold til artikel 7, stk. 2, i direktiv 
2005/36/EF, kræve oplysninger om forsikringsdækning eller en erklæring om 
sprogkundskaber* 

 støttedokumenter, som i visse tilfælde kræves af medlemslandene i overensstemmelse 
med direktiv 2005/36/EF og gennemførelsesforordning 2015/983.  

Desuden kan de kompetente myndigheder, der behandler dine ansøgninger om europæisk 
erhvervspas i IMI, tilføje personoplysninger til dine ansøgninger i form af: 

 nødvendig dokumentation, som de selv kan udstede 

 oplysninger om disciplinære sanktioner/strafferetlige sanktioner, der vedrører forbud 
mod eller restriktioner på udøvelse af den pågældende erhvervsmæssige aktivitet (i 
overensstemmelse med artikel 4e i direktiv 2005/36/EF og artikel 10 i forordning (EU) 
2016/679), dvs. det pågældende erhverv, den nationale myndighed, der har vedtaget 
afgørelsen, det land, hvor afgørelsen er truffet, arten/varigheden af den disciplinære 
sanktion eller den strafferetlige sanktion (midlertidig/permanent). 

5. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger? 

Dine personoplysninger skal opbevares, indtil du anmoder om sletning af din personlige EPC-

konto. Det kan du kan gøre når som helst via siden "Min konto" i din EPC-konto.  

Hvis du aldrig har indsendt en ansøgning, og du anmoder om sletning af din konto, vil alle dine 

oplysninger straks blive slettet.  

Hvis du anmoder om at få slettet din konto, efter at du har indsendt en eller flere ansøgninger 

til IMI, vil ansøgningerne sammen med eventuelle ECP-certifikater blive markeret som 

annulleret, og de relevante myndigheder vil blive underrettet. Dine personoplysninger forbliver 

synlige i IMI i seks måneder efter myndighedernes anerkendelse af din anmodning om sletning. 

Dataene vil derefter blive blokeret i yderligere 30 måneder (dvs. at de er utilgængelige via IMI-

systemet), hvorefter de slettes permanent (i overensstemmelse med IMI-forordningen).  

Anonymiserede EPC-ansøgningsdata bibeholdes i IMI til statistisk brug.  

Sletning af din EPC-konto har ingen indflydelse på din EU Login-konto.  

Når du har slettet din EPC-konto, kan du slette din EU Login-konto via linket "Min konto" på EU-

Login's forside. 

6. Hvordan beskytter og sikrer vi dine personoplysninger? 

Alle personoplysninger i elektronisk format (e-mails, dokumenter, databaser, uploadede 

datasæt osv.) opbevares på Europa-Kommissionens servere. Alle behandlingsaktiviteter 
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foregår i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. 

januar 2017 om kommunikations- og informationssystemernes sikkerhed i Europa-

Kommissionen. 

For at beskytte dine personoplysninger har Kommissionen truffet en række tekniske og 

organisatoriske foranstaltninger. Tekniske foranstaltninger omfatter passende tiltag til at 

håndtere onlinesikkerhed, risiko for datatab, ændring af data eller uautoriseret adgang under 

hensyntagen til den risiko, der er forbundet med behandlingen og arten af de 

personoplysninger, der behandles. De organisatoriske foranstaltninger omfatter begrænsning af 

adgangen til personoplysninger til kun at omfatte autoriserede personer med et legitimt behov 

for at deltage i behandlingen. 

Hver IMI-bruger skal desuden følge de organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der gælder 

for behandling af personoplysninger i henhold til national lovgivning, som forklaret under 

referencenummer DPR-EC-00373 i den databeskyttelsesansvarliges register. 

7. Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregives de til? 

Kun du har adgang til din EPC-konto, som er privat og sikret gennem din EU Login-konto. I 

tilfælde af tekniske eller IT-mæssige problemer med din EPC-konto kan du kontakte dit 

nationale støttecenter for at få hjælp.  

Når du indsender en ansøgning om et europæisk erhvervspas, vil den sammen med dine 

personoplysninger blive overført til den udpegede myndighed i dit hjemland via IMI-systemet 

(se den relaterede behandling af personoplysninger underunder referencenummer DPR-EC-

00373 i den databeskyttelsesansvarliges register). Når denne myndighed har kontrolleret 

ansøgningen, vil den videresende den til den udpegede myndighed i værtslandet. Hvis en 

udpeget myndighed på baggrund af oplysningerne i ansøgningen vurderer, at ansøgningen bør 

behandles af en anden myndighed i IMI, vil den videresende din ansøgning til denne anden 

myndighed.  

Myndigheder udpeges af medlemsstaterne i henhold til artikel 4a, stk. 6, i direktiv 2005/36/EF. 

Kun de myndigheder, der er direkte involveret i behandlingen af din ansøgning, har adgang til 

dine oplysninger i IMI. Selv om dine oplysninger ligger på Kommissionens servere, har 

Kommissionen ikke har adgang til dine personoplysninger. 

De indsamlede oplysninger videregives kun til tredjemand i det omfang og til de formål, som 

loven kræver. 

8. Hvilke rettigheder har du, og hvordan gør du brug af dem? 

Som "den registrerede" har du i henhold til kapitel III (artikel 14-25) i forordning (EU) 2018/1725 

særlige rettigheder, navnlig retten til at tilgå dine personoplysninger og berigtige dem, hvis de 

er ukorrekte eller ufuldstændige. Hvor det er relevant, har du ret til at få slettet dine 

personoplysninger, få begrænset behandlingen af dine personoplysninger og gøre indsigelse 

mod behandlingen samt ret dataportabilitet. 

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvilket lovligt kan 

ske under henvisning til din særlige situation, jf. artikel 5, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 

2018/1725.  

Du har indvilliget i at give dine personoplysninger til den dataansvarlige til brug for den aktuelle 

databehandling. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage ved at underrette den 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32017D0046
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals_da#contacts
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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dataansvarlige, jf. punkt 5 ovenfor. Tilbagetrækningen vil ikke påvirke lovligheden af den 

behandling, der er foretaget, før du trak dit samtykke tilbage. 

Du kan få adgang til alle dine personoplysninger direkte via din personlige EPC-konto. Du kan 

ændre dine personoplysninger via din EPC-konto, indtil du indsender den første ansøgning om 

et europæisk erhvervspas. Når du har indsendt en ansøgning til behandling, kan du ikke ændre 

de dertil knyttede personoplysninger undtagen dine kontaktinformationer. Du kan bruge 

funktionen "Anmod om opdatering" til at bede de myndigheder, der behandler din ansøgning, 

om at ændre dine personoplysninger.   

Se punkt 5 ovenfor for så vidt angår sletning af personoplysninger.  

I tilfælde af en tvist om dine personoplysninger kan du kontakte den dataansvarlige, og i 

tilfælde af konflikt kan du kontakte Europa-Kommissionens databeskyttelsesansvarlige eller Den 

Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Kontaktoplysningerne står i punkt 9 nedenfor. 

9. Kontaktoplysninger 

- Den dataansvarlige 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725, hvis du 

har bemærkninger, spørgsmål eller betænkeligheder, eller hvis du ønsker at indgive en klage 

vedrørende indsamlingen og anvendelsen af dine personoplysninger, kan du skrive til den 

dataansvarlige: 

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri 

og SMV'er, GD GROW E.4 – Overholdelsesfremme, som har e-mailadressen GROW-

IMI@ec.europa.eu. 

- Europa-Kommissionens databeskyttelsesansvarlige 

I tilfælde af uenighed med den dataansvarlige kan du kontakte den databeskyttelsesansvarlige 

(DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) med spørgsmål vedrørende behandlingen af dine 

personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/1725. 

- Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) 

Du har ret til at gøre indsigelse (dvs. du kan indbringe en klage) over for Den Europæiske 

Tilsynsførende for Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu eller https://edps.europa.eu/data-

protection/our-role-supervisor/complaints_en), hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til 

forordning (EU) 2018/1725 er blevet overtrådt som følge af den dataansvarliges behandling af 

dine personoplysninger. 

10. Hvor kan du finde yderligere information? 

Kommissionens databeskyttelsesansvarlige fører et register over alle de aktiviteter vedrørende 

Kommissionens behandling af personoplysninger, som er blevet dokumenteret og anmeldt til 

vedkommende. Du har adgang til registret via dette link: http://ec.europa.eu/dpo-register. 

Behandlingen af personoplysninger er opført i den databeskyttelsesansvarliges register under 

følgende referencenummer: DPR-EC-00373. 

mailto:GROW-IMI@ec.europa.eu.
mailto:GROW-IMI@ec.europa.eu.
mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
http://ec.europa.eu/dpo-register

