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EU-Domstolen har i en nye-
re dom taget stilling til defi-
nitionen af personoplysnin-
ger efter EU-persondatareg-
lerne. Det centrale spørgs-
mål i dommen var, om en
prøvedeltagers skriftlige be-
svarelse i forbindelse med
en prøve kan være person-
oplysninger efter EU-per-
sondatareglerne. Det fastslår
EU-Domstolen, at den kan,
og derfor har en prøvedelta-
ger efter de samme regler
som udgangspunkt også ret
til at få indsigt i sin egen be-
svarelse, inklusive eksami-
nators rettelser og kommen-
tarer. 

Sagen omhandler Peter
Nowak, der har bopæl i Ir-
land. Han er under revisor-
elevuddannelse, og han har
allerede som led i uddannel-
sen bestået en række prøver.
Prøverne afholdes af Insti-
tute of Chartered Accoun-
tants of Ireland (herefter
CAI), der er en brancheorga-
nisation for Irlands reviso-
rer. Han har imidlertid for-
søgt flere gange at bestå prø-
ven for området Strategic Fi-
nance and Management
Accounting, men er alle
gange dumpet. 

Efter fjerde gang indgav
han en anmodning til CAI
om indsigt i sin prøvebesva-
relse i henhold til de irske
persondatareglers ret til ind-
sigt, men den fik han afslag
på. Han fik heller ikke med-
hold i den klage, som han
efterfølgende indgav til den
irske tilsynsførende for data-
beskyttelse, over afslaget fra
CAI. 

Rettens vej
Peter Nowak indbragte her-
efter denne afgørelse for de
irske domstole, hvor sagen
nu verserer for Supreme
Court, der er den øverste
domstol i Irland. Den har
imidlertid vurderet, at der
består en tvivl om, hvorvidt
en prøvedeltagers besvarelse
i forbindelse med en prøve
kan være personoplysninger
som omhandlet i EU-per-
sondatareglerne. Den har
derfor forelagt spørgsmålet
for EU-Domstolen med hen-
blik på en præjudiciel afgø-
relse af dette. 

EU-Domstolen fastslår
indledningsvis sagens tema.

Det vil sige, om definitionen
af personoplysninger i EU-
persondatareglerne skal for-
stås således, at en skriftlig
besvarelse, som en prøvedel-
tager har givet i forbindelse
med en prøve og eksamina-
tors eventuelle rettelser og
kommentarer til denne be-
svarelse, udgør personoplys-
ninger i EU-persondatareg-
lernes forstand. 

Ret til indsigt
EU-Domstolen bemærker, at
ifølge EU-persondataregler-
nes definition omfatter per-
sonoplysninger »enhver
form for information om en
identificeret eller identificer-
bar fysisk person (»den regi-
strerede«); ved identificerbar
person forstås en person,
der direkte eller indirekte
kan identificeres, bl.a. med
et identifikationsnummer
eller et eller flere elementer,
der er særlige for denne per-
sons fysiske, fysiologiske,
psykiske, økonomiske, kul-
turelle eller sociale identi-
tet«. 

Ifølge EU-Domstolens fa-
ste retspraksis afspejler an-
vendelsen af udtrykket »en-
hver form for information«,
at EU-lovgiveren har villet
give begrebet personoplys-
ninger et bredt anvendelses-
område. Begrebet er således
ikke begrænset til følsom el-
ler privat information, men
omfatter potentielt enhver
information, både objektiv
og subjektiv i form f.eks.
meningstilkendegivelser el-
ler bedømmelser, forudsat at

informationen er om den
pågældende person. 

En skriftlig prøvebesvarel-
se, som en prøvedeltager gi-
ver i forbindelse med en
prøve, udgør en sådan infor-
mation om den pågældende
deltager. Indholdet af besva-
relsen afspejler deltagerens
viden og kompetencer på et
givent område.

I tilfælde af at besvarelsen
afgives i hånden, indeholder
den ligeledes oplysninger
vedrørende deltagerens
håndskrift. Herudover har
prøvebesvarelsen til formål
at indsamle information om
deltagerens faglige evner i
forhold til at udøve det på-
gældende erhverv. Brugen af
denne information, som
bl.a. har betydning for om
deltageren består eller dum-
per prøven, kan have ind-
virkning på den pågældende
deltagers interesser og rettig-
heder, da det kan have be-
tydning for vedkommendes
chancer for at få adgang til
at udøve det pågældende er-
hverv. 

EU-Domstolen bemærker
videre, at en eksaminators
rettelser og kommentarer til
en prøvebesvarelse – lige-
som selve besvarelsen – ud-
gør information om den på-
gældende prøvedeltager.
Indholdet af rettelserne og
kommentarerne afspejler
eksaminators bedømmelse
af deltagerens viden og
kompetencer på et givent
område. Formålet med eksa-
minators rettelser og kom-
mentarer er i øvrigt at evalu-

ere deltagerens præstation
til prøven. Disse rettelser og
kommentarer kan derfor ha-
ve indvirkning på den på-
gældende deltagers interes-
ser og rettigheder.

I forlængelse heraf be-
mærker EU-Domstolen, at
retten til indsigt efter EU-
persondatareglerne ligeledes
kan være berettiget i forhold
til den skriftlige prøvebesva-
relse, som en prøvedeltager
har givet i forbindelse med
en prøve, inklusive eksami-
nators rettelser og kommen-
tarer til besvarelsen. 

Denne ret til indsigt kan
bl.a. være nødvendig for at
gøre det muligt for den regi-
strerede at sikre sig, at prø-
vearrangøren berigtiger,
sletter eller blokerer oplys-
ninger om deltageren. F.eks.
kan berigtigelse være nød-
vendig, hvis en prøvedelta-
gers besvarelse ved en fejl er
blevet forbyttet med en an-
den deltagers besvarelse. 

Tilintetgørelse af prøven
Endvidere skal en prøvedel-
tager have ret til at anmode
prøvearrangøren om, at ved-
kommendes besvarelse bli-
ver tilintetgjort, når det ikke
længere er nødvendigt for
prøvearrangøren at opbeva-
re besvarelsen. Opbevaring
af besvarelsen vil umiddel-
bart ikke længere forekom-
me nødvendig, når først
prøven er endelig afsluttet
og ikke længere kan anfæg-
tes af deltageren. 

EU-Domstolen bemærker
dog også, at adgangen til

indsigt kan begrænses, hvis
det er nødvendigt af hensyn
til beskyttelsen af andres ret-
tigheder. 

Sammenfattende fastslår
EU-Domstolen, at definitio-
nen af personoplysninger
efter EU-persondatareglerne
skal fortolkes således, at en
skriftlig prøvebesvarelse,
som en prøvedeltager giver i
forbindelse med en prøve,
inklusive eksaminators
eventuelle rettelser og kom-
mentarer til denne besvarel-
se, udgør personoplysninger
i EU-persondatareglernes
forstand. Efter EU-person-
datareglerne har prøvedelta-
geren derfor som udgangs-
punkt også ret til at få ind-
sigt i sin egen besvarelse
med eksaminators bemærk-
ninger. 

Ny ordning på vej
Dommen viser, at definitio-
nen af personoplysninger
efter EU-persondatareglerne
skal forstås meget bredt.
Listen over, hvilke oplysnin-
ger der udgør personoplys-
ninger, er derfor lang. F.eks.
omfatter personoplysninger
også identifikationsoplys-
ninger såsom navn, adresse,
telefonnummer, fødsels-
dato, oplysninger om ud-
dannelse, udtalelser, karak-
ter, tidligere beskæftigelse,
personlighedstest, straffeat-
test, oplysninger om løn, sy-
gefravær og meget andet.

Selv om EU-persondata-
reglerne, som fremgår af
EU’s persondatadirektiv den
25. maj 2018 bliver afløst af
EU’s persondataforordning,
berører dette ikke definitio-
nen af personoplysninger.
Derfor vil EU-Domstolens
praksis i tilknytning hertil,
inklusive den omtalte dom,
også have betydning for den
fremtidige anvendelse af
EU-persondatareglerne.

EU-DOM: Eksaminander har ret til at få indsigt i deres skriftlige besvarelser inklusive eksaminators
rettelser og kommentarer, fastslår en EU-dom. Sagen var indbragt af en irsk revisorelev.

HANS SØNDERBY
CHRISTENSEN 
advokat (H)

finans@finans.dk

ERHVERVSJURA

PATRICK GOERGEN
advokat

finans@finans.dk

Skriftlige eksamensbesvarelser 
er omfattet af i EU’s person-
dataregler. Eksaminander har 
derfor som udgangspunkt ret til
at få indsigt i deres egen 
besvarelse med eksaminators
bemærkninger, fastslår
EU-Domstolen.
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Denne artikel om aktuel EU-ret,
som bringes i Jyllands-Posten,
udarbejdes af advokaterne Hans
Sønderby Christensen (H), 
Sønderby Legal, samt advokat
Patrick Goergen, Etude Goergen,
begge specialiserede inden for
området. 

Regnskabselev vandt sag om
persondata ved EU-Domstolen

Denne ret til indsigt
kan bl.a. være nød-
vendig for at gøre
det muligt for den
registrerede at sikre
sig, at prøvearrangø-
ren berigtiger, sletter
eller blokerer 
oplysninger om
deltageren. 


