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VURDERING AF A/S BLADKOMPAGNIETS PERSONDATARETLIGE ROLLE
A/S Bladkompagniet ("BK"), der udøver erhvervsmæssig postbefordring på baggrund af tilladelse efter postlovens
§ 3, har anmodet Plesner om at udarbejde en udtalelse, der beskriver, hvorvidt BK agerer som dataansvarlig,
databehandler, eller ingen af delene, når BK omdeler breve, blade og andre forsendelser ("post") fra sine kunder,
herunder foretager adressevask op mod en modtagerdatabase.
Det fremgår af postloven, at BK på baggrund af sin tilladelse efter postlovens § 3 er forpligtet til at omdele post
i overensstemmelse med postlovens bestemmelser, herunder at indsamle samt foretage erhvervsmæssig sortering eller erhvervsmæssig omdeling af adresserede forsendelser, jf. postlovens § 2, stk. 2, ligesom BK også har
ret til at foretage adressevask op mod en modtagerdatabase, jf. § 13.
BK's behandling af personoplysninger, når BK omdeler post fra sine kunder, herunder foretager adressevask op
mod en modtagerdatabase, sker i medfør af postloven og forudsætter ikke en persondataretlig fuldmagt og
instruks fra BK's kunder, hvorfor BK ikke skal indgå databehandleraftaler med sine kunder.
Dette fremgår ligeledes af Datatilsynets vejledning om dataansvarlige og databehandlere1 samt det britiske datatilsyns ("ICO") tilsvarende vejledning2, hvorefter en virksomhed, der udøver erhvervsmæssig postbefordring ikke
vil være at betragte som hverken dataansvarlig eller databehandler for indholdet af en forsendelse. Dette skyldes,
at fysisk besiddelse af post, som indeholder personoplysninger, ikke udgør en selvstændig behandling af personoplysninger for så vidt angår forsendelsens indhold. BK's ydelse vedrører ikke behandling af personoplysninger,
men levering af post. Se også bilag 1.
BK er alene dataansvarlig for BK's anvendelse af oplysninger om modtagerens navn og adresse, når denne anvendelse sker som led i BK's levering af post til modtageren. Dette gælder også, når BK foretager adressevask
op mod en modtagerdatabase; BK har i medfør af postlovens § 13 direkte hjemmel til at foretage adressevask op
mod en modtagerdatabase.3
På baggrund af ovenstående er det herefter vores klare vurdering, at BK alene er dataansvarlig for BK's behandling
af oplysninger om modtagerens navn og adresse, herunder når BK foretager adressevask op mod en modtagerdatabase. Hjemlen hertil vil være GDPR, art. 6.1.e og art. 9.2.g, jf. postloven. Omvendt vil BK ikke være at
betragte som hverken dataansvarlig eller databehandler for indholdet af forsendelsen, hvorfor BK ikke skal indgå
databehandleraftaler med sine kunder.
Med venlig hilsen
Michael Hopp

Peter Østerby Mønsted
advokat
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Se https://www.datatilsynet.dk/media/6560/dataansvarlige-og-databehandlere.pdf, s. 20
Se https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1546/data-controllers-and-data-processors-dp-guidance.pdf, s. 11-12
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Se også bemærkningerne til forslag til postlovens § 14 (nu § 13) vedr. adressevask - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133452
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Bilag 1 - eksempler
Datatilsynet:

Kilde: https://www.datatilsynet.dk/media/6560/dataansvarlige-og-databehandlere.pdf, s. 20

ICO:
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Kilde: https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1546/data-controllers-and-data-processorsdp-guidance.pdf, s. 11-12
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