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1 Baggrund 
 

1.1 Indledning 
 
Den 12. maj 2010 kom Europa-Kommissionen med en henstilling om gennemførelse af principperne om 
beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred i forbindelse med anvendelse af 
radiofrekvensbaseret identifikation1. 
 
Det fremgår af punkt 4 i denne henstilling, at "medlemsstaterne bør sikre, at erhvervslivet i samarbejde 
med relevante parter fra civilsamfundet opstiller en ramme for konsekvensvurderinger vedrørende 
privatlivs- og databeskyttelse. Denne ramme bør forelægges for Artikel 29-Gruppen vedrørende 
Beskyttelse af Personoplysninger til godkendelse senest 12 måneder efter denne henstillings 
offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende" (understregning tilføjet). 
 
Når denne ramme for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse er opstillet, bør 
medlemsstaterne ifølge henstillingen sikre, at RFID-operatører gennemfører en konsekvensvurdering 
vedrørende privatlivs- og databeskyttelse i forbindelse med RFID-anvendelser, inden anvendelserne 
indføres. Medlemsstaterne bør også sikre, at RFID-operatørerne stiller konsekvensvurderingen til 
rådighed for den kompetente myndighed (dvs. databeskyttelsesmyndigheden (DPA)). 
 
I juli 2009 påbegyndte en uformel "RFID-arbejdsgruppe" ledet af repræsentanter for industrien arbejdet 
med at opstille en ramme for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse og afholdt 
i den forbindelse regelmæssige møder med interessenter, herunder forbrugersammenslutninger, 
standardiseringsorganer og universitetsforskere. Den 31. marts 2010 fremsatte repræsentanterne for 
industrien et forslag til en ramme for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse 
for Artikel 29-gruppen med henblik på godkendelse. Denne udtalelse er gruppens formelle reaktion 
på forslaget. 
 
I det følgende henviser "RFID-henstillingen" til Europa-Kommissionens henstilling af 12. maj 2009 om 
gennemførelse af principperne om beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred i forbindelse med 
anvendelse af radiofrekvensbaseret identifikation. "Den foreslåede ramme " eller blot "rammen" henviser 
til den ramme for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse i forbindelse med 
RFID-anvendelse, som blev forelagt Artikel 29-gruppen den 31. marts 2010, og som er vedlagt som bilag 
til denne udtalelse. 
 

1.2 RFID og databeskyttelse 
Gruppen vedtog i januar 2005 et arbejdsdokument2 om databeskyttelsesspørgsmål i forbindelse med 
RFID-teknologi (WP 105). I dokumentet anerkendes de åbenlyse fordele ved RFID-teknologi, men 
samtidig fremhæves nogle potentielle bekymringer for databeskyttelsen, som navnlig skyldes 
erhvervslivets og statens mulighed for at anvende RFID-teknologi til at snage i enkeltpersoners privatliv. 
                                                 
1  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:122:0047:0051:DA:PDF. 
2  http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp105_en.pdf.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:122:0047:0051:DA:PDF
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp105_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp105_en.pdf
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Det bemærkes i dokumentet, at muligheden for i al hemmelighed at indsamle forskellige oplysninger om 
en bestemt person, spore enkeltpersoner, når de færdes på offentlige steder (lufthavne, togstationer og 
forretninger), forbedre forbrugerprofiler ved at overvåge forbrugernes adfærd i forretninger, aflæse 
detaljer om tøj og tilbehør, som kunderne bærer, og om medicin, som de har på sig, alt sammen er 
eksempler på anvendelser af RFID-teknologi, som giver anledning til bekymring for beskyttelsen af 
privatlivets fred.  
 
Arbejdsdokumentet blev efterfølgende sendt i offentlig høring. Resultatet af høringen blev sammenfattet 
i et dokument (WP 111)3, som Artikel 29-gruppen offentliggjorde i september 2005. Resultatet viste, at 
de fleste universiteter, tænketanke, enkeltpersoner og virksomheder, der leverer sikkerhedsløsninger, 
antydede, at der er et behov for en form for ekstra vejledning fra Artikel 29-gruppens side, og nogle 
forslog at indarbejde specifikke bestemmelser om RFID i databeskyttelsesdirektivet. Industrien var 
derimod tilhænger af selvregulering. 
 
I lyset heraf og i samråd med interessenter, herunder repræsentanter for RFID-industrien og 
databeskyttelses- og forbrugerrettighedsorganisationer, tog Europa-Kommissionen initiativ til at 
udarbejde en henstilling4 om gennemførelse af principperne om beskyttelse af personoplysninger og 
privatlivets fred i forbindelse med anvendelse af radiofrekvensbaseret identifikation, som har til formål at 
opstille "retningslinjer for medlemsstaterne for, hvordan RFID-anvendelser udformes og anvendes på en 
lovlig samt etisk og socialt acceptabel måde, med respekt for retten til privatlivets fred og garanti for, at 
personoplysninger beskyttes". 
 
Denne henstilling, som blev offentliggjort i maj 2009, indeholder et effektivt nyt tiltag, nemlig et krav 
om, at RFID-operatører skal gennemføre en "konsekvensvurdering vedrørende privatlivs- og 
databeskyttelse", inden en RFID-anvendelse indføres, og stille resultaterne af konsekvensvurderingen til 
rådighed for den kompetente myndighed. Denne nye tilgang, som er et supplement til de eksisterende 
bestemmelser i databeskyttelsesdirektivet og e-databeskyttelsesdirektivet, giver industrien mulighed for 
at vise, at selvregulering kan anvendes som et fleksibelt og effektivt ekstra værktøj ved siden af EU-
lovgivningen i forbindelse med den hurtige teknologiske udvikling. Gruppen er tilhænger af5 at 
gennemføre konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse, navnlig i forbindelse med 
bestemte former for databehandling, som anses for at indebære særlige risici for de registreredes 
rettigheder og friheder. Den mener også, at denne tilgangs succes eller fiasko sandsynligvis enten vil 
bane vejen for anvendelse af konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse på andre 
områder eller vil afstedkomme en mere lovgivningsmæssig tilgang. 
 
RFID-henstillingen har også til formål at sikre "oplysninger og åbenhed omkring brug af RFID", navnlig 
gennem udviklingen af "et fælles europæisk kendemærke, der udformes af de europæiske 
standardiseringsorganisationer med bistand fra de berørte parter", der skal "informere den enkelte om 
tilstedeværelsen af RFID-læsere/-skrivere". Dette initiativ har gruppens fulde opbakning. 
 

                                                 
3 "Results of the Public Consultation on Article 29 Working Document 105 on Data Protection Issues Related to RFID 

Technology", http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp111_en.pdf.  
4  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:122:0047:0051:DA:PDF.  
5   Se "The Future of Privacy: Joint contribution to the Consultation of the European Commission on the legal framework 

for the fundamental right to protection of personal data”, WP 168, 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp168_en.pdf.  

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp111_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:122:0047:0051:DA:PDF
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp168_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp168_en.pdf
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Selv om der i RFID-henstillingen henvises direkte til direktiv 95/46/EF, følges den terminologi, der 
sædvanligvis anvendes i databeskyttelseslovgivningen, i visse tilfælde ikke. Det gælder navnlig, når der 
henvises til "personer", "enkeltpersoner" og "brugere". For at undgå tvetydighed vil ordet "person" i 
denne udtalelse blive anvendt til at henvise til en fysisk person i overensstemmelse med artikel 2 i 
direktiv 95/46/EF, mens ordene "bruger" og "enkeltperson" vil bevare den betydning, som de har i RFID-
henstillingen. Ordet "person" kan navnlig anvendes til at henvise bredt til både "brugere" og 
"enkeltpersoner", hvilket er ellers forskellige kategorier af personer i henhold til definitionerne i punkt 3 
i RFID-henstillingen, som også anvendes i den foreslåede ramme. Desuden vil der af hensyn til 
overensstemmelsen med RFID-henstillingen i denne udtalelse blive henvist til "RFID-operatører" i stedet 
for "registeransvarlige", selv om disse termer ikke er fuldstændig ækvivalente. 
 
I november 2009 ændrede de europæiske lovgivere e-databeskyttelsesdirektivet6 og henviste direkte til 
RFID-teknologi. I betragtning 56 i direktiv 2000/136/EF anerkender de, at "hvis sådanne teknologier får 
stor udbredelse, kan de give et stort økonomisk og samfundsmæssigt udbytte og dermed yde et væsentligt 
bidrag til det indre marked, hvis borgerne kan acceptere, at de bruges", men samtidig, at "for at opnå 
dette mål er det nødvendigt at sørge for, at alle det enkelte menneskes grundlæggende rettigheder 
beskyttes, herunder retten til privatlivets fred og til beskyttelse af persondata". Desuden tilføjede de, at 
"når sådanne anordninger forbindes med offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet eller 
indgår som grundlæggende infrastruktur i elektroniske kommunikationstjenester, bør de relevante 
bestemmelser i direktiv 2002/58/EF (direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation), 
herunder bestemmelserne om sikkerhed, trafikdata og lokaliseringsdata samt om 
kommunikationshemmelighed, finde anvendelse". E-databeskyttelsesdirektivets anvendelsesområde 
(fastlagt i artikel 3) blev som følge heraf ændret med henblik på at omfatte "offentlige 
kommunikationsnet med dataindsamlings- og identifikationsudstyr". 
 

1.3 Målsætningerne for rammen for konsekvensvurderinger vedrørende 
privatlivs- og databeskyttelse 

 
Med RFID-henstillingen etablerede Europa-Kommissionen en proces for konsekvensvurderinger 
vedrørende privatlivs- og databeskyttelse, der skal sikre flere fordele: 
  

• Det forventes for det første, at en konsekvensvurdering vedrørende privatlivs- og databeskyttelse 
vil fremme "konstruktivt bestemt informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse", idet de 
registeransvarlige får bedre mulighed for at tage hånd om privatlivs- og databeskyttelsen, inden et 
produkt eller en tjenesteydelse tages i anvendelse. Dette er ikke kun til gavn for enkeltpersoner, 
men også for de registeransvarlige, idet de undgår de betydelige omkostninger (og ofte 
utilfredsstillende løsninger), der ofte opstår, når privatlivsbeskyttende anordninger "påføres" et 
produkt, der allerede er i anvendelse. 

                                                 
6  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009 om ændring af direktiv 2002/22/EF om 

forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/58/EF 
om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor og 
forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning 
om forbrugerbeskyttelse. 
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• For det andet forventes det, at en konsekvensvurdering vedrørende privatlivs- og databeskyttelse 
vil hjælpe de registeransvarlige med på udførlig vis at tage hånd om privatlivs- og 
databeskyttelsesrisici. En konsekvensvurdering vedrørende privatlivs- og databeskyttelse er et af 
de redskaber, som kan gøre det lettere at vurdere trusler mod privatlivets fred og finde frem til 
tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der kan beskytte personoplysninger mod ubeføjet 
udbredelse eller ikke-autoriseret adgang og opfylde andre sikkerhedsforpligtelser i artikel 17 i 
databeskyttelsesdirektivet og artikel 4 i direktiv 2002/58, som ændret. Processen giver også 
mulighed for at forbedre retssikkerheden og undgå, at offentligheden mister tilliden, hvilket ellers 
kunne belaste den registeransvarlige i tilfælde af, at databeskyttelsesspørgsmål ikke løses på en 
hensigtsmæssig måde. 

• Endelig kan konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse være med til at 
give registeransvarlige og databeskyttelsesmyndigheder større indsigt i visse aspekter af 
privatlivs- og databeskyttelse i forbindelse med RFID-anvendelser. Gennemførelsen af en 
konsekvensvurdering vedrørende privatlivs- og databeskyttelse forventes også gøre de 
registeransvarlige bedre i stand til at forstå og gennemføre principperne i direktiv 95/46/EF, det 
nyligt ændrede direktiv 2002/58/EF og RFID-henstillingen. Oplysninger fra 
konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse kan muligvis også hjælpe 
databeskyttelsesmyndighederne med at finde frem til bedste praksis for industriens indførelse af 
databeskyttelse, og i de medlemsstater, hvor der stilles krav om forudgående kontrol af (visse 
eller alle) RFID-anvendelser, kan de muligvis forenkle processen for både 
databeskyttelsesmyndighederne og de registeransvarlige7. 

 
Gruppen betragter desuden udviklingen af konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og 
databeskyttelse som en medvirkende faktor til forbedring af den europæiske RFID-industris 
konkurrenceevne, idet der skabes innovative tilgange til håndtering af data- og 
privatlivsbeskyttelsesspørgsmål gennem teknologier som anonymisering af data, delvis deaktivering af 
RFID-brikker, lettere kryptering osv. 
 
Selv om den ramme for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse, der er påtænkt 
i henstillingen, har til formål at fremme "konstruktivt bestemt informationssikkerhed og 
privatlivsbeskyttelse" ved at fokusere på RFID-anvendelser før deres indførelse, er mange eksisterende 
RFID-anvendelser allerede indført. Gruppen håber, at interessenterne vil drage fordel af denne erfaring 
og benytte lejligheden til at udvikle vurderingsværktøjer, der kan bruges i forbindelse med eksisterende 
RFID-anvendelser. 
 

1.4 Resumé af den foreslåede ramme 
 
I den foreslåede ramme inddeles RFID-anvendelser først i fire mulige niveauer. "Niveau 0-anvendelser" 
dækker i bund og grund RFID-anvendelser, der ikke vedrører behandling af personoplysninger, og hvor 

                                                 
7  Det fremgår i den forbindelse af punkt 5, litra d), i RFID-henstillingen, at operatører uanset deres forpligtelser i henhold 

til direktiv 95/46/EF bør stille vurderingen til rådighed for den kompetente myndighed, mindst seks uger før anvendelsen 
indføres. Den måde, hvorpå vurderingen stilles til rådighed (f.eks. efter anmodning eller uanmodet), vil blive afgjort af de 
nationale databeskyttelsesmyndigheder. Der kan navnlig tages hensyn til de risici, der er forbundet med anvendelsen, 
samt andre faktorer såsom tilstedeværelsen af en person med ansvar for beskyttelse af personoplysninger. 
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RFID-brikker kun håndteres af brugere. Disse anvendelser er undtaget fra kravet om gennemførelse af 
en konsekvensvurdering vedrørende privatlivs- og databeskyttelse. Selv om ordet "bruger" potentielt kan 
dække ansatte, kan definitionen af niveau 0 ikke forstås således, at en RFID-applikation, der har til 
formål at overvåge ansatte, er omfattet, eftersom denne type overvågning ville kræve, at 
personoplysninger blev lagret et sted i applikationen. Gruppen er derfor enig i, at undtagelsen af 
"niveau 0-anvendelser" fra processen for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og 
databeskyttelse ikke kan forventes at skade målene for databeskyttelse og privatlivets fred. 
 
Niveau 1-anvendelser dækker anvendelser, hvor ingen personoplysninger behandles, selv om RFID-
brikkerne bæres af enkeltpersoner. Niveau 2-anvendelser er anvendelser, hvor personoplysninger 
behandles, men hvor selve brikkerne ikke indeholder personoplysninger. Til sidst er der niveau 3-
anvendelser, som er anvendelser, hvor brikkerne indeholder personoplysninger. Som fremhævet 
nedenfor i afsnit 2.4 er anvendelsen af begrebet "personoplysninger" temmelig uklar i den foreslåede 
ramme, når der henvises til oplysninger indeholdt i brikken. 
 
Hvis RFID-anvendelsens niveau fastsættes til 1 eller derover, har RFID-operatøren pligt til at 
gennemføre en firdelt analyse af anvendelsen, hvor detaljeringsniveauet står i forhold til de påviste 
privatlivs- og databeskyttelsesproblemer. I første del beskrives RFID-anvendelsen. I anden del kan 
kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger fremhæves. Den tredje del vedrører brugeroplysning og 
-rettigheder. I den sidste del af den foreslåede ramme for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- 
og databeskyttelse skal RFID-operatøren konkludere, hvorvidt RFID-anvendelsen er klar til indførelse. 
RFID-operatøren udarbejder på baggrund af processen for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- 
og databeskyttelse en rapport, som skal stilles til rådighed for den kompetente myndighed. 
 
Forfatterne til den foreslåede ramme forestiller sig, at industrien i forbindelse med visse sektorspecifikke 
behov kan omdanne rammen til specifikke "skabeloner" for konsekvensvurderinger vedrørende 
privatlivs- og databeskyttelse og på den måde lette gennemførelsen. Rapporten om 
konsekvensvurderingen vil således bygge på den sektorspecifikke skabelon i stedet for på den mere 
generelle ramme. 
 

2 Analyse 
Gruppen anerkender det omfattende arbejde, som koncipisterne af den foreslåede ramme har udført, og 
tilslutter sig hovedmålsætningerne i de indledende afsnit.   
 
Selv om det samlede udkast til den foreslåede ramme ikke giver anledning til specifikke problemer, 
påpeger gruppen tre alvorlige forhold vedrørende indholdet, som giver anledning til bekymring, og 
fremsætter også nogle bemærkninger, som er nærmere beskrevet nedenfor. 

2.1 Risikovurdering 
 
I det indledende afsnit i den foreslåede ramme anføres det klart, at processen for konsekvensvurderinger 
vedrørende privatlivs- og databeskyttelse har til formål at afdække de trusler mod privatlivets fred, der er 
forbundet med en RFID-anvendelse, og evaluere de skridt, der er taget for at imødegå disse risici. Dette 
centrale princip i processen for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse 
indgår imidlertid ikke i selve indholdet i den foreslåede ramme.  
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Selv om den foreslåede ramme indeholder spredte henvisninger til risikovurdering (hovedsageligt i de 
indledende afsnit), pålægges en RFID-operatør intetsteds direkte at fastslå eller afdække de trusler mod 
privatlivets fred, der er forbundet med en RFID-anvendelse. Heraf følger, at det ikke er muligt at 
evaluere de skridt, der er taget for at imødegå disse risici. I henhold til den foreslåede ramme skal RFID-
operatøren i stedet blot udarbejde en liste over de forskellige beskyttelses- og kontrolforanstaltninger, 
som er blevet indført for at beskytte privatlivets fred og personoplysninger i forbindelse med RFID-
anvendelsen. Dette kan ikke betragtes som en tilfredsstillende måde at give RFID-operatøren eller den 
kompetente myndighed en rimelig sikkerhed for, at de foreslåede foranstaltninger er tilstrækkelige eller 
står i forhold til risiciene, eftersom disse risici i første omgang ikke er blevet fastslået.  
 
Gruppen finder det dybt beklageligt, at koncipisterne af den foreslåede ramme ikke har taget højde for 
dette. 
 
En ramme for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse bør pr. definition 
indeholde et forslag til en generel metode, hvor risikovurderingen indgår som et væsentligt element. 
RFID-industrien gennemfører allerede risikovurderinger som led i en metodisk tilgang i forbindelse med 
forvaltning af informationssikkerhed som fastlagt i ISO/IEC 270058 og andre nationale og internationale 
standarder. Det er gruppens overbevisning, at RFID-industrien kunne bygge videre på erfaringen fra den 
traditionelle forvaltning af informationssikkerhed og på den måde forbedre den foreslåede ramme med 
en relevant risikovurderingsstrategi. Det ville, som det navnlig fremgår af afsnit 2.2, 2.3 og 2.4 i denne 
udtalelse, også få betydning for andre specifikke elementer i den foreslåede ramme. 
 
Desuden anføres det i betragtning 17 i RFID-henstillingen, at udformningen af rammen for 
konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse "bør tage udgangspunkt i eksisterende 
praksis og erfaringer fra medlemsstaterne, tredjelande og det arbejde, der udføres af Det Europæiske 
Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)". Det giver koncipisterne af den foreslåede ramme et 
legitimt grundlag for at tage nøje hensyn til den udtalelse, som ENISA for nylig vedtog om rammen for 
konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse9, og for at anmode EU-agenturet om 
yderligere rådgivning om indførelsen af en risikovurderingsstrategi i forbindelse med RFID. ENISA har 
specifikt påtaget sig10 den opgave at identificere og vurdere begyndende og fremtidige risici ved et 
bestemt IoT/RFID-scenario, navnlig i forbindelse med ENISA's rolle i denne situation som fastlagt i 
Europa-Kommissionens meddelelse "Tingenes internet – en EU-handlingsplan"11. Gruppen opfordrer 
på det kraftigste industrien til at udnytte denne mulighed. 
 

                                                 
8  Se ISO/IEC 27001:2005, Informationsteknologi – Sikkerhedsteknikker – Ledelsessystemer for Informationssikkerhed 

(ISMS) – Krav. 
9  ENISA Opinion on the Industry Proposal for a Privacy and Data Protection Impact Assessment Framework for RFID 

Applications, juli 2010, http://www.enisa.europa.eu/media/news-items/enisa-opinion-on-pia.  
10  Se eksempelvis ENISA's rapport "Flying 2.0 - Enabling automated air travel by identifying and addressing the challenges 

of IoT & RFID technology". 
11  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 

Regionsudvalget: Tingenes internet – en EU-handlingsplan, KOM(2009) 278 af 18.6.2009. 

http://www.enisa.europa.eu/media/news-items/enisa-opinion-on-pia
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2.2 RFID-brikker, som bæres af personer 
 
En af de tre største bekymringer vedrørende privatlivets fred, som er fremhævet i arbejdsdokumentet om 
databeskyttelsesspørgsmål i forbindelse med RFID-teknologi (WP 105)12, opstår i forbindelse med brug 
af RFID-teknologi, som indebærer sporing af enkeltpersoner og adgang til personoplysninger. RFID-
mærket udstyr, der bæres af en person, indeholder entydige identifikatorer, som vil kunne fjernaflæses. 
Disse entydige identifikatorer kan dermed anvendes til at genkende denne bestemte person over tid og 
gør således vedkommende "identificerbar". Det kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt, især hvis 
RFID-mærket udstyr er specifikt udviklet til at fungere som en adgangskontrolmekanisme (f.eks. en 
badge). I andre tilfælde er der imidlertid en risiko for, at en person uden vidende vil blive sporet13 af en 
tredjemand. Som det fremhæves i udtalelse nr. 4/2007 om begrebet personoplysninger (WP 136)14, falder 
en entydig identifikator, der er tilknyttet en person, ind under definitionen af personoplysninger i 
direktiv 95/46/EF, uanset om personens "sociale identitet" (navn, adresse osv.) forbliver ukendt (dvs. 
personen "kan identificeres", men "identificeres" ikke nødvendigvis).  
 
Det entydige nummer i en brik kan desuden også anvendes til på afstand at identificere, hvilke genstande 
en person bærer på sig, og vil dermed kunne afsløre oplysninger om social status, sundhedstilstand o.a. 
Selv i de tilfælde, hvor en brik udelukkende indeholder et nummer, der er entydigt i en bestemt 
sammenhæng, og ingen øvrige personoplysninger, skal der således tages hånd om eventuelle privatlivs- 
og sikkerhedsspørgsmål, hvis brikken skal bæres af personer. 
 
Gruppen glæder sig over, at industrien erkender dette problem i rammen for konsekvensvurderinger 
vedrørende privatlivs- og databeskyttelse og kræver, at der gennemføres en konsekvensvurdering, når 
RFID-brikker er beregnet til personer ("niveau 1-anvendelser").  
 
På trods heraf går bekymringen desværre ikke igen i den foreslåede ramme, og RFID-operatørerne 
opfordres heller ikke direkte til at vurdere privatlivs- og databeskyttelsesspørgsmål, som kunne 
opstå, når brikker bæres af enkeltpersoner i hverdagen. Det er ikke tilstrækkeligt at vurdere, om 
RFID-anvendelsen indebærer overvågning af, hvor personer eller brugere befinder sig15. Det er også helt 
afgørende at analysere risikoen for ikke-autoriseret overvågning uden for anvendelsens perimeter. 
Rammen beskriver heller ikke, hvilke skridt der skal tages for at imødegå sådanne risici. Gruppen 
opfordrer industrien til at tage fuldt hensyn til dette problem ved klart at nævne det i rammen som 
led i en revideret risikovurderingsstrategi. 
 

2.3 RFID i detailsektoren 
Et af de primære anvendelsesområder, hvor brikker kunne ende med at blive båret af personer, er 
detailsektoren. I RFID-henstillingen anerkendes det, at denne sektor er meget vigtig, og den er behandlet 
i specifikke punkter. 
 

                                                 
12  Se fodnote 2. 
13  Se eksemplerne i WP 105, afsnit 3.3. 
14  http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_en.pdf.  
15  Se afsnit 2.3.4 i den foreslåede ramme.  

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_en.pdf
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Det fremgår direkte af punkt 11 i RFID-henstillingen, at "detailhandlere bør deaktivere eller fjerne de 
RFID-brikker, der benyttes i deres RFID-anvendelser, ved salgsstedet, medmindre forbrugerne […] 
giver deres samtykke til, at RFID-brikkerne forbliver aktive".  
 
Punkt 12 indeholder en undtagelse til denne regel, eftersom "punkt 11 […] ikke [bør] finde anvendelse, 
hvis konsekvensvurderingen vedrørende privatlivs- og databeskyttelse konkluderer, at RFID-brikker, der 
anvendes i et detailhandelsprodukt, og som ikke deaktiveres eller fjernes ved salgsstedet, ikke udgør en 
sandsynlig trussel mod privatlivets fred eller beskyttelsen af personoplysninger". Det betyder, at 
deaktiveringen ved salgsstedet er den almindelige praksis, medmindre andet konkluderes i 
konsekvensvurderingen vedrørende privatlivs- og databeskyttelse. 
 
Som det imidlertid fremgår af afsnit D i den foreslåede ramme for konsekvensvurderinger vedrørende 
privatlivs- og databeskyttelse, er der kun to mulige konklusioner på en rapport om en 
konsekvensvurdering vedrørende privatlivs- og databeskyttelse, nemlig at RFID-anvendelsen enten er 
klar til indførelse eller ikke er klar til indførelse. En RFID-operatør gives således ikke mulighed for at 
tage stilling til brugen af brikker uden for salgsstedet i forbindelse med detailanvendelser, sådan som det 
kræves i RFID-henstillingen. Gruppen bemærker, at det i forbindelse med visse anvendelser kan 
berettiges eller være nødvendigt, at visse brikker af særlige årsager forbliver aktive uden for 
detailsalgsstedet. Da dette forhold imidlertid ikke tages i betragtning i den foreslåede ramme, synes det at 
antyde, at alle brikker vil blive deaktiveret ved salgsstedet.  
 
Gruppen bemærker mere generelt, at de to muligheder, der gives i afsnit D i rammen for 
konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse, synes at være unødvendigt restriktive 
for RFID-operatørerne og RFID-industrien som helhed. En given anvendelse vurderes måske at være 
"klar til indførelse på visse betingelser", og disse betingelser vil skulle præciseres i konklusionen i 
rapporten om konsekvensvurderingen vedrørende privatlivs- og databeskyttelse. 
 
Gruppen opfordrer koncipisterne af den foreslåede ramme til at afklare spørgsmålet om 
deaktivering af brikker i detailsektoren. Det skal være et direkte krav i den foreslåede ramme, at en 
RFID-operatør tager stilling til punkt 12 i RFID-henstillingen i den rapport om konsekvensvurderingen 
vedrørende privatlivs- og databeskyttelse, der skal udarbejdes (med hensyn til anvendelser i 
detailsektoren). En revideret risikovurderingsstrategi bør mere generelt sikre de rigtige værktøjer, 
som gør det muligt at nå frem til en konklusion vedrørende betingelserne for indførelse af en 
RFID-anvendelse. 

2.4 Supplerende bemærkninger 
Som det understreges ovenfor under afsnit 2.2, indeholder brikken pr. definition personoplysninger, hvis 
brikken bæres af en person (enten en bruger eller en enkeltperson), og hvis brikken indeholder et entydigt 
id16. Definitionerne af "niveau 1-anvendelser" og "niveau 0-anvendelser" i afsnit 1.5 er derfor strengt taget 
modstridende. Det er i de fleste tilfælde nemlig ikke muligt at sige, at RFID-anvendelsen ikke vedrører 
behandling af personoplysninger, hvis brikkerne bæres af enkeltpersoner eller brugere. I henhold til disse 
definitioner vil de fleste anvendelser derfor falde ind under niveau 2-anvendelser. Der vil kun være tale om 
niveau 0- eller niveau 1-anvendelse i de sjældne tilfælde, hvor brikker bæres af personer, men alligevel 
ikke har et entydigt nummer. 
                                                 
16  "Brik-id" henviser her generelt til ethvert entydigt identifikationsnummer (eller serienummer), som kan aflæses i en 

RFID-brik, og som gør det muligt på entydig vis at karakterisere en RFID-brik i en bestemt sammenhæng. 
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Gruppen antager ikke, at koncipisterne af rammen havde til hensigt at begrænse anvendelsesområdet for 
niveau 0- og niveau 1-anvendelser i den grad, eller at deres definitioner skulle omfatte anvendelser, hvor 
kun én type personoplysninger behandles, nemlig det entydige id i brikken. Definitionerne af alle 
niveauerne kunne let gøres klarere, så enhver tvetydighed fjernes. En behørig fastlæggelse af en 
risikovurderingsbaseret metode kunne under alle omstændigheder også resultere i en omformulering af 
disse definitioner. 
 
Gruppen noterer, at der i rammen henvises til brikker, som brugere eller enkeltpersoner "er i besiddelse 
af". Dette udtryk er for restriktivt og bør erstattes med "bæres", som på langt mere passende vis dækker 
de forhåndenværende risikoscenarier. 
 
Det er gruppens opfattelse, at den proces for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og 
databeskyttelse, der foreslås i rammen, bør omfatte en høringsperiode. Det vil dreje sig om at høre 
interesserede parter (grupper, foreninger, sammenslutninger osv.), som kan blive berørt af RFID-
anvendelsen, og udveksle synspunkter, forslag og forbedringer, som vil gøre det muligt at indføre 
anvendelsen på en åben måde, der tager hensyn til privatlivets fred og er til fordel for både RFID-
operatøren og de berørte brugere eller enkeltpersoner. En sådan høringsperiode vil uden tvivl bidrage til 
at sikre "oplysninger og åbenhed omkring brug af RFID" og de "oplysningsforanstaltninger", der var 
tiltænkt i RFID-henstillingen. 
 
Gruppen understreger også, at særlige kategorier af oplysninger17 kræver, at bestemte betingelser er 
opfyldt, for at sikre en retmæssig og tryg behandling. Rammen bør også indeholde flere retningslinjer for 
RFID-operatøren vedrørende de specifikke problemer, der er forbundet med behandlingen af særlige 
kategorier af oplysninger. Fastlæggelsen af brugen af særlige kategorier af oplysninger bør også indgå i 
enhver risikovurderingsproces. 
 
Rammen bør også indeholde retningslinjer for RFID-operatører for, hvornår i et RFID-produkts 
udviklingscyklus det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre en konsekvensvurdering vedrørende 
privatlivs- og databeskyttelse, samt betingelserne herfor med henblik på for alvor at fremme den 
konstruktivt bestemte informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse, der støttes i henstillingen.  

3 Konklusion 
På grund af de problemer, der er fremhævet i denne udtalelse, særlig den foreslåede rammes mangel på 
en klar og sammenhængende tilgang til konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og 
databeskyttelse, kan gruppen ikke støtte det foreslåede dokument i dets nuværende form.  
 
Det bør understreges, at fastlæggelsen af en egentlig risikovurderingsproces uden tvivl kan lette 
håndteringen af de fleste af de problemer, der er blevet påpeget i denne udtalelse. Hvis en RFID-operatør 
pålægges at gennemføre en risikovurdering, vil vedkommende især finde frem til risici, der er forbundet 
med uautoriseret overvågning af RFID-brikker, som bæres af personer. Det kunne inden for 
detailsektoren desuden være en hjælp at benytte et klart eksempel for at vise, at visse RFID-brikker (til et 
bestemt anvendelsesformål), som "ikke deaktiveres eller fjernes ved salgsstedet, ikke udgør en 
sandsynlig trussel mod privatlivets fred eller beskyttelsen af personoplysninger". 

                                                 
17  Artikel 8 i direktiv 95/46/EF. 
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Gruppen har tillid til, at industrien kan foreslå en forbedret ramme baseret på de bemærkninger, som er 
blevet fremsat i denne udtalelse, og er opsat på at iværksætte ethvert relevant tiltag for yderligere at 
forbedre den foreslåede ramme og sikre dens hurtige godkendelse. 
 
 

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2010. 
 

 

På gruppens vegne 
 
 
Jacob Kohnstamm 
Formand 
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