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EU-Domstolen har for nylig
fastslået, hvornår der er tale
om en personoplysning, så-
ledes at behandling af disse
oplysninger kun lovligt kan
foretages, hvis der er ind-
hentet samtykke, eller hvis
behandleren har et legitimt
formål. I denne konkrete sag
var der tale om en person-
oplysning, eftersom hjem-
mesideudbyderen rådede
over lovlige midler til at
fastslå brugerens identitet. 

Sagen opstod, da en udby-
der af tyske forbundsinstitu-
tioners hjemmesider foretog
en registrering af alle søg-
ninger. Af registreringerne
fremgik, hvad der var blevet
søgt på, tidspunktet herfor,
den overførte datamængde,
om søgningen lykkedes og
IP-adressen på computeren,
der blev søgt fra. Baggrun-
den for registreringen var, at
man ønskede at beskytte
hjemmesiderne mod an-
greb, samt gøre det muligt
at forfølge disse straffe-
retligt.

Området er reguleret af
direktivet om beskyttelse af
fysiske personer i forbindel-
se med behandling af per-
sonoplysninger og om fri
udveksling af sådanne op-
lysninger. Direktivet sætter
begrænsninger for, hvordan
man kan behandle person-
oplysninger. Ved person-
oplysninger forstås i denne
sammenhæng enhver form
for information om en iden-
tificeret person eller en per-
son, som direkte eller indi-
rekte kan identificeres. Di-
rektivet er blevet inkorpore-
ret i national lovgivning, og
for Danmarks vedkommen-
de er det sket ved Person-
dataloven.

Et af de elementer, der gør
sagen interessant, er, at der i
denne sag var tale om dyna-
miske IP-adresser, modsat
statiske IP-adresser. Disse
dynamiske IP-adresser er
karakteriseret ved, at de skif-
ter, for hver gang man til-
slutter sig internettet. Man
kan således kun spore inde-
haveren af den konkrete IP-
adresse, hvis man får ad-
gang til dennes internet-
udbyder, eftersom man i
dennes systemer kan klar-
lægge identiteten ud fra IP-
adressen og tidspunktet.
Spørgsmålet var således, om
der forelå en personoplys-
ning i direktivets forstand,

eftersom Forbundsrepublik-
ken alene kunne få kend-
skab til hans identitet, så-
fremt de fik adgang til hans
internetudbyders oplysnin-
ger.

En borger anlagde på
denne baggrund sag ved de
tyske forvaltningsdomstole,
da han mente, at dette måt-
te være omfattet af direkti-
vets anvendelsesområde. I
første instans blev For-
bundsrepublikken frifundet,
hvorefter sagen blev ind-
bragt for Appeldomstolen. 

Her fandt man grundlag
for delvist at ændre afgørel-
sen. Denne instans pålagde
Forbundsrepublikken, at
den ikke måtte gemme IP-
adresserne sammen med
datoen for søgningen, så-
fremt borgen har afsløret sin
identitet under søgningen,
medmindre dette var nød-
vendigt for at genoprette sy-
stemet. Appeldomstolen
fastslår således, at der alene
foreligger en personoplys-
ning, såfremt brugeren af IP-
adressen har afsløret sin
identitet. De mente derimod
ikke, at det kunne kvalifice-
res som en personoplysning,
når alene internetudbyde-
ren kunne identificere bru-
geren bag.

Både borgeren og Forbunds-
republikken ankede denne
afgørelse til forbundsdom-
stolen, som valgte at fore-
lægge spørgsmålet for EU-
Domstolen. Baggrunden
herfor var, at der var uenig-
hed, om man skulle anven-
de et objektivt eller relativt
kriterium, i afgørelsen af om

en person er identificerbar.
Ved anvendelsen af et objek-
tivt kriterium ville der såle-
des være tale om person-
oplysninger, også selvom
det kun er en udenforståen-
de, der har mulighed for at
identificere personen. An-
vender man derimod et rela-
tivt kriterium, foreligger der
ikke en personoplysning,
eftersom organet, som har
registeret oplysningerne,
ikke selv har mulighed for at
identificere personen ud fra
disse oplysninger.

Domstolen fastslår i denne
forbindelse, at en dynamisk
IP-adresse ikke i sig selv ud-
gør en personoplysning, ef-
tersom denne ikke direkte
afslører identiteten på den
fysiske person, da de skifter
ved hver tilslutning til inter-
nettet. Spørgsmålet er, om
det faktum, at brugerens in-
ternetudbyder sidder inde
med oplysninger, der kan
identificere denne, er til-
strækkeligt til, at det kan
kvalificeres som en person-
oplysning. 

Direktivet fastslår, at man
ved vurderingen af, om en
person er identificerbar, ikke
alene omfatter personer, der
direkte kan identificeres,
men også indirekte. Dette
medfører, at en oplysning
kan kvalificeres som en
personoplysning, selvom
denne oplysning ikke i sig
selv er tilstrækkelig til at
identificere den pågældende
person. Når man skal afgøre,
om en person er identificer-
bar, skal man tage alle de
hjælpemidler i brug, som

med rimelighed kan tænkes
bragt i anvendelse for at
identificere denne person,
både af hjemmesideudbyde-
ren og enhver anden. Det er
således ikke et krav, at alle
oplysningerne til at identifi-
cere en bruger befinder sig
ved den samme person.

Det må imidlertid afgøres,
om muligheden for at kom-
binere den dynamiske IP-
adresse med den viden, som
en tredjemand har, udgør et
hjælpemiddel, som med
rimelighed kan bringes i
anvendelse. Dette er ikke til-
fældet, hvis det er forbudt
eller i praksis ikke gennem-
førligt for andre at komme i
besiddelse af oplysningerne. 

Lovgivningen i Tyskland
tillader ikke, at internet-
udbyderen deler disse oplys-
ninger med udbyderen af
hjemmesiderne. Hjemme-
sideudbyderen har dog
mulighed for at omgå dette,
såfremt siden er under
angreb. Grunden hertil er, at
man i sådanne situationer
kan henvende sig til den
kompetente myndighed for
at opnå disse oplysninger. 

Eftersom hjemmesideudby-
deren lovligt kan komme i
besiddelse af de nødvendige
oplysninger til at identifice-
re brugen af en dynamisk
IP-adresse, fastslår Dom-
stolen, at der foreligger en
personoplysning i direkti-
vets forstand. 

Ud over dette spørgsmål
indbragte forbundsdomsto-
len også et andet spørgsmål.
Baggrunden herfor var, at
Forbundsrepublikken Tysk-

land havde en regel om, at
en hjemmesideudbyder kun
måtte indsamle og anvende
personoplysninger uden
samtykke, såfremt dette var
nødvendigt for at kunne
give personen adgang til
mediet. Spørgsmålet var så-
ledes, om dette var i over-
ensstemmelse med direkti-
vet, eftersom dette giver ud-
byderen af mediet adgang til
at behandle oplysningerne,
hvis det er nødvendigt for at
kunne forfølge en legitim
interesse. Og at der ikke er
grundlæggende rettigheder,
der taler imod en sådan be-
handling.

Domstolen fastslog herefter,
at den tyske regel har et
mere restriktivt indhold end
direktivet. Man har således
ikke fra lovgivningsmagtens
side mulighed for definitivt
at foreskrive resultatet af af-
vejningen af de modstående
rettigheder og interesser
uden at tillade et anderledes
resultat som følge af særlige
omstændigheder i konkrete
tilfælde. 

Dommen er interessant,
eftersom den udtaler sig om
hjemmesideudbyderes lovli-
ge registrering og behand-
ling af brugernes oplysnin-
ger, samt hvornår disse skal
betragtes som personoplys-
ninger, med de forpligtelser
som dette medfører. 

I en tid da flere og flere
funktioner flytter over i den
digitale verden, er det såle-
des vigtigt at få fastslået,
hvilke rettigheder og for-
pligtelser der påhviler udby-
deren af en hjemmeside. 

EU-RET: I en sag fra Tyskland om såkaldte dynamiske IP-adresser, der skifter, hver gang man tilslutter
sig internettet, har EU-Domstolen fastslået, at denne type webadresser udgør personoplysninger. 
Det forudsættes, at man lovligt kan finde frem til oplysninger til at identificere brugeren af adressen.
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En ny dom fastslår, at såkaldt
flydende IP-adresser på internet-
tet kan være personlige data,
hvis man kan finde frem til
brugeren ved at opnå yderligere
oplysninger på lovlig vis. 
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Denne artikel om aktuel EU-ret,
som bringes i Jyllands-Posten,
udarbejdes af advokaterne Hans
Sønderby Christensen (H),
Sønderby Legal, og advokat
Patrick Goergen, Etude Goergen,
begge specialiserede inden for
området. 

Webadresser er personoplysninger

Når man skal afgøre,
om en person er
identificerbar, skal
man tage alle de
hjælpemidler i brug,
som med rimelighed
kan tænkes bragt i
anvendelse for at
identificere denne
person.


