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Lov om offentlige myndigheders registre.

nalunaerssûtit nâlagkersuissune pissortat
ingerdlåssait pivdlugit inatsit.

Kapitel I

kapitale 1.

Lovens område.

inatsisip atortûv/ia.
§ 1. inatsit atortûvoic edb-registerinut
nålagkersuissune pissortat atugagssåitut i
ngerdlåneiartunut inungmut ingminermut
tùngassunik ilisimatitsfssutigssanik imaiar

§ 1. Loven gælder for edb-registre, der
føres for den offentlige forvaltning, og som
indeholder personoplysninger.

tunut.

Stk. 2. Ved edb-registre forstås registre
eller andre systematiserede fortegn elser,
hvor der gøres brug af elektronisk data
behandling.
Stk. 3. Ved personoplysninger forstås op
lysninger, som kan henføres til bestemte
personer, selv om det forudsætter kendskab
til personnummer, registreringsnuinmer eller
Lignende særlige identifikationer.

stk. 2. edb-registerit tåssåuput nalunaer
ssûtit imalünit åridgssûtdluagkaniik nalu
naerssûtit avdlat elektronisk data atordiugo
suliarineKartartut.
stk. 3. inungmut ingminermut tüngassu
nik ilisimatitsissutigssat tssåuput ilisima-’
ssagssat inungnut aulaj angersiinassunut tù
ngatfneKartut, nauk tamatumane person
nummere (inûp norniua), registreringsnum
mere (nalunaerssuinerme normo) imalünit

kinussutsimut ugpernarsautit ingmikut itut i1isimaneiarêraluarpatalünit.

§ 2. Vedkommende minister kan efter
indhentet udtalelse fra registertilsynet be
stemme, at loven skal gælde for registre, der
føres for nærmere angivne selskaber, institu
tioner, foreninger iii. v., som ikke kan hen
regnes til den offentlige forvaltning, såfremt
udgifterne ved deres virksomhed overvej
ende dækkes af statslige eller kommunale
midler.

§ 2. ministerip pissugssaussup nalunaer
ssûtinik inikutigingnigtut oiausei arterKår
dlugit aulaj angersinaiivå inatsit atortùsa
ssoic na,lunaerssûtinut selskabit, institutiô
nit, peiatigigfit ii. ii. ersseridngnerussumik
kikflssutsimingnik iialunaerniartut nålag
kersuissut pissortaiarfinut atångitsutut

3. Vedkommende minister kan efter
indhentet udtalelse fra registertilsynet be
stemme, at andre registre med personoplys
ninger, der føres for de i § 1, stk. 1, og § 2
nævnte myndigheder og selskaber in. v.,
omfattes af loven.

3. ministerip pissugssaussup nalunaer
ssûtinik nkutigingnigtut oIause1arterKårdlugit aulaj angersinauvå nalunaerssûtinut
avdlanut inungmut ingminermut tüngassu
nik ilisimatitsissutigssanik imaiartunut pi
ssortat selskabitdlo § 1, stk. 1-ime äma § 2me taineiartut atugagssitut ingerdlne

§

Stk. 2. Vedkommende minister kan efter
indhentet udtalelse fra registertihynet he
Justitsmin. L. A. 1976-522-12.
M. f. G. j. nr. 0713-07.01.

nautsorssiitariaKartut atugagssåitut inger

dlneiartunut, tåukua ingerdlatsinerniingn e
aningaussartûtait amerdlanerit nålagauv
fingmit imalûnit kommûnimit akilerneKar
tarpata.

§

Kartunilt inatsit atortfiSassoK.
stk. 2. niinisterip pissugssaussup nalunaer

ssûtinik mkutigingnigtut oTauseKarterKår
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stemme, at loven helt eller delvis skal finde
tilsvarende anvendelse på edb-registre, der
føres for de i § 1, stk. 1, og § 2 nævnte
n.yndigheder og selskaber m. v., og som
indeholder oplysninger om erhvervsvirk
somheder m. v.

diugit aulaj angersfnauvâ inatsit tamkissu
mik iNinaussumigdliinit taimaitdlune ator
tflsassoK edb-registerinut pissortat selska
bitdlo il. ii. § 1, stk. 1-ime åma stk. 2-me
taineKartUt atugagssitut ingerdMneKartu
nut ämalo inûtigssarsiorfit ii. il. pivdlugit
ilisimatitsissutigssanik imaKartunut.

Kapitel 2.

kapitale 2.

Oprettelse aj registre.
§ 4. Registre, der føres for en statslig
myndighed, må kun oprettes i henhold til
godkendelse af vedkommende minister efter
forhandling med finansministeren.
Stk. 2. Forinden et register tages i brug,
skal der af. vedkommende minister eller den,
han bemyndiger dertil, være fastsat for
skrifter om det pågældende registers opbyg
ning og drift, der opfylder bestemmelserne
herom i kapitel 3-6.
Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gæl
der tilsvarende ved sarnkoring af registre,
der er oparbejdet med henblik på vareta
tagelse af forskeffige opgaver. Dette gælder
dog ikke samkøring, der udelukkende fore
tages med henblik på uddrag i statistisk eller
videnskabeligt øjemed.

§ 5. Forinden der meddeles godkendelse
eller fastsættes forskrifter som nævnt i § 4,
‘skal der indhentes en udtalelse fra register
tilsynet.
Stk. 2. I tilfælde, hvor kompetencen til at
fastsætte forskrifter som nævnt i § 4, stk. 2,
er henlagt til en underordnet myndighed og
registertilsynet ikke har kunnet tiltræde et
forelagt udkast til sådanne forskrifter, fore
lægges •sagen for vedkommende minister,
der træffer, den endelige administrative af
gørelse.
§

6. Registre, der føres for en kommunal
myndighed, må kun oprettes i henhold til
beslutning, der træffes i et mode af ved
kommende kommunalbestyrelse, herunder
hovedstadsrådet.

§

nalunaerss’ûtinik pilersitsine.
4. nalunaerssûtit nâlagkersuissune pi

ssortat atugagssitut ingerdMneKartugssat
taimâgdlât pi1ersineK4sput ministerip pi
ssugssaussup finansministere isumalioKati

gerKârdlUgO akuerssineratigut.
stk. 2. nalunaerssûtit ardlât atorneKaler
sfnago ministerimit pissugssaussumit ima
lünt taussuma pigfnautitânit aulajangerne
Ksåput nalunaerssûtit pilersineKartugssat
KflOK itflssusigssänik Kanordlo ingerdlne
Karnigssånik maleruagagssat tamko piv
diugit kapitale 3-6-me aulajangersagkanut
nalerKütûssugssat.
stk. 3. stk. 1-ime 2-milo aulajangersagkat
taimaitllutik atortûssugssåuput nalunaer
ssûtit ssigingitsunik suliaKartugssatut pi
lersfneKarsimassut ingmingnut nalerKùtû
ngorsarnigssånut. kisiåne tamatumane pine
KngilaK nalerKütüngorsaineK statistikimut
ilisimatusarnermutdlünit tüngassutigut ili
narsiuinigssamik suj unertaKartoK.

§

5. maleruagagssat

§

4-me taineKartut

akuerineKartinagit aulaj angersartinagitdliï
nit nalunaerssûtinik nåkutigingnigtut oiau
seKartineKarKåsåpUt.
stk. 2. maleruagagssanik § 4, stk. 2-me
taineKartunik aulaj anginigssaK pissortamut
KutdlersåungitsumUt suliagssångortineKar
pat, maleruagagssanutdlo taimåitunut mig
ssingiusiaK nalunaerssûtinik nåkutigingnig
tut. akuerssorsfnåungigpåssuk tamåna mini
sterimut pissugssaussumut su1iagssngortfneKåsaoK, tåunalo inårutaussumik pissor
tatigôrturnik aulajangissugssauvoK.

§ 6. nalunaerssûtit kommûnime pissor
taussut atugagssåitut ingerdlåneKartugssat
taimågdlât pilersineKartugssåuput kommu
nalbestyrelsip, taimatutdlo åma hovedstads
rådip atautsiminermine aulaj angneratigut.

262
8. juni 1978.

Nalunaerutit

—

Grønlandsk Lovsamling
Lov nr. 294.

—

Serie A Nr. 3• 1978

mats, nr. 294.

nugternera.

stk. 2. nalunaerssûtit ardlåt atorneKaler
sinago kommunalbestyrelsemit imalilnit
kommûnime pissortaussut ilånit aulaj anger
neKsput nalunaerssûtit pilersineKartug

Stk. 2. Forinden et register tages i brug,
skal der af kommunalbestyrelsen eller af
vedkommende kommunale myndighed være
fastsat forskrifter om det pågældende regi
sters opbygning og drift, der opfylder be
stemmelserne herom i kapitel 3-6.

ssat KanoK itüssusigssânik Kanordlo inger
dMneKarnigssånilc maleruagagssat, tam4ko
pivdlugit kapitale 3-6-me aulajangersagka

nut nalerKütûs sut.
stk. 3. maleruagagssat stk. 1-ime 2-milo

Stk. 3. Forinden der træffes beslutning
eller fastsættes forskrifter som nævnt i stk.
1 og 2, skal der indhentes en udtalelse fra
registertilsynet. Kan registertilsynet ikke
tilræde et forelagt forslag, forelægges sagen
for finansministeren, der træffer den ende
lige administrative afgørelse.

taineKartut akuerineKartinagit aulaj anger
sartfnagitdlünit nalunaerssfttinik nkuti
gingnigtut oKaUseKarKårtineKåsaput. SUj ii
nersûtitut sarKümiüneKartoK nalunaerssû
tinik nkutigingnigtut akuerssorsinåungig
pssuk suliagssaK finansministerimut su

1iagssngortineKsaoK, tåunalo inårutaussu
mik pissortatigôrtumik aulajangissugssauVOK.

stk. 4 stk. 1-3-me aulajangersagkat tai

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder
tilsvarende ved samkøring af registre, der er
oparbejdet med henblik på varetagelse af
forskellige opgaver. Dette gælder dog ikke
samkøring, der udelukkende foretages med
henblik på uddrag i statistisk eller viden
skabeligt øjemed.

7. Tilslutning til et register eller et sy
stem af registre, der er indrettet med hen
blik på at kunne føres for kommunale myn
digheder fra flere kommuner, må kun finde
sted, når registeret eller registersystemet er
godkendt af finansministeren og denne eller
efter dennes bestemmelse en anden minister
har fremsat forskrifter om det pågældende
registers eller registersystems opbygning og
drift, der opfylder bestemmelserne herom i
kapitel 3-6.

maitdlutik atortûssugssuput nalunaerssû
tit åssigingitsunik suliaKartugssatut piler

sineKarsimassut ingniingnut nalerKütüngor
sarnigssänut. kisine tamatumane pine
KngilaK nalerKûtüngorsaineK statistikimut
tüngassutigut
ilisimatussarnermutdlünit
iMinarsiuinigssamik suj unertaKartoK.

7. nalunaerssûtit ardlånut imalünit
nalunaerssûtinut ataKatigingnut kommûni
nit ardlalingnit kommûnine pissortanut a

§

Stk. 2. Forinden der meddeles godken
delse eller fastsættes forskrifter som nævnt i
stk. 1, skal der indhentes en udtalelse fra
registertilsynet.
Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gæl
der tilsvarende ved sanikøring af registre,
der er oprettet med henblik på varetagelse
af forskellige opgaver. Dette gælder dog
ikke samkøring, der udelukkende foretages

§

I

tugagssautineKardlutik årKigssüneKarSima
ssunut atssuteKarnigSSaK taimâgdlât pisi

nauVoK nalunaerssûtit ardlåt nalunaerssûtit
dlùnit ataKatigit finansministerimit akueri
neKarSimagpata, t4ussunialo, imalünit tu

ssuma aulaj angineratigut ministerip avdlap,
nalunaerssûtip nalunaerssûtitdlünit ataKa
tigit pineKartUt KanoK itüssusigssånut Ka
nordlo ingerdlneKarnigssånilc maleruagag
ssat tamko pivdlugit kapitale 3-6-me aula
jangersagkanut nalerKütûssut aulaj anger
sarsimagpagit.
stk. 2. maleruagagssat stk. 1-ime taine
Kartut akuerineKartinagit aulaj angersarne
Kartinagitdlfinit nalunaerssûtinik nåkuti
gingnigtut oKauseKartineKarKäSput.
stk. 3. stk. 1-ime 2-milo aulajangersagkat
taimaitdlutik atortûssugssuput nalunaer
ssûtit ssigingitsunik suliaKartugssatut pilersineKarsimassut ingmingnut nalerKütü
ngorsarnigssànut. kisine tamatumane pine-
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med henblik på uddrag i statistisk eller vi
denskabeligt øjemed.

Stk. 4. En kommunal myndighed må kun
tilslutte sig et register eller et system af regi
stre som nævnt i stk. i i henhold til ved
kommende kommunalbestyrelses beslut
ning, der træffes i et møde. Kommunalbe
styrelsens beslutning skal straks meddeles
registertilsynet med oplysning om eventu
elle særlige vilkår for tilslutningen.

8. Forskrifter som nævnt i § 4, stk. 2,
2, og § 7, stk. 1, samt ændringer
stk.
6,
§
straks efter udfærdigelsen frem
skal
heraf
sendes til registertilsynet.

§

Stk. 2. De forskrifter, der er fastsat for et
register eller et system af registre, skal være
tilgængelige for offentligheden ved henven
delse såvel til den eller de registeransvarlige
myndigheder som til registertilsynet. Dette
gælder dog ikke i det omfang, hensynet til
gennemførelsen af de foreskrevne kontrolog sikkerhedsforanstaitninger eller afgø
rende hensyn til andre offentlige interesser
gør hemmeligholdelse påkrævet.

Kapitel 3.

Registrering og opbevaring af oplysninger.

§ 9. Der må kun registreres oplysninger,
der klart er af betydning for varetagelsen af
vedkommende myndigheds opgaver. Der
må endvidere registreres oplysninger, der
klart er af betydning for varetagelsen af en
anden myndigheds opgaver, såfremt regi
steret indrettes således, at oplysningerne
kun kan benyttes af den anden myndighed.
Stk. 2. Der må ikke registreres oplysnin
ger om politiske forhold, som ikke er offent
ligt tilgængelige. Andre oplysninger, der ved
rører rent personlige forhold, herunder op
lysninger om race, religion og hudfarve, om
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K4ngilaK nalerKütüngorsaineK statistikimut

ilisimatusarnermutd]iint tingassutigut ilåi
narsiuinermik sujunertaKartoK.
stk. 4. kommûnime pissortaKarfik nalu
naerssûtit ardlånut imaliïnit nalunaerssùti
nut ataKatigingnut stk. 1-ime taineKartu
nut taimågdlåt atssuteKalersinauvoK kom
munaib estyrelsip atautsiminerniine aulaj a
ngineratigut. kommunalbestyrelsip aulaja
nginera piårtumik nalunaerssûtinik nku
tigingnigtunut na1unaerutigineKsaoK at
ssuteKalernigSsamUt ingmfkut itunik patsi
siginiagaKarpat tuko iMngutdlugit.

8. maleruagagssat § 4, stk. 2-me, § 6,
stk. 2-me, äma § 7-ime, stk. 1-ime taineKar
tut tukunün gab avdlngûtigititat sulia ri
neKarêrniariarunLk piârtumik nalunaerssûti
nik nkutigd1issunut nagsiüneKsåput.
stk. 2. maleruagagssat nalunaerssûtit ar
dlânut imalünit nalunaerssûtinut ataKati
gingnut atorneKartUgssatut aulaj angerne
marsimassut kikünitdlünit takuneKarsinåu
sput nalunaerssûtit pivdlugit akissugssu
ssuseKartumUt/flUt taimtaordlo äma nalu
naerssûtinik nkutigingnigtunut sågfiging
ningnrne. kisine tamna atortûssugssu
ngilaK nåkutigd linerme isumangnaitdlisai

§

nermilo iliûtsit perKüssutigineKarsimaSsut

atortitugssautitaunerine, imalünit pissortat
soKutigissait avdlat isumagalugit issertüssi
ssariaKarneK pissariaKartineKarpat.
kapitale 3.

nalunaerssuineii ilisimatitsissutigssanigdlo
toriortaringningnei.
§ 9. taimågdlât nalunaerssorneKartug
ssåuput ilisimatitsissutigssat pissortat pine
Kartut suliaisa ingerdlåneKarnigssänut er
sserKigdluinartumik pingåruteKartut. åmå
taoK nalunaerssorneKartugssåuput ilisima
titsissutigssat pissortat avdlat suliaisa inger
dlåneKarnigssånut ersserKigdluinartumik pi
ngâruteKartut, nalunaerssûtit ima årKig
ssilneKarsimagpata pissortanit avdlanit a
torneKarsinängordllugit.
stk. 2. nalunaerssorneKartugsSåungitdlat
politikimut tüngatitdlugo ilisimatitsfssutig
ssat tamanit ilisimaneKarêrsiingitsut. ilisi
matitsissutigssat avdlat inungmut ingmikut
tüngåssuteKavigsunik, sôrdlo nagguveKa
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seksuelle og strafbare forhold samt oplys
ninger om heibredsforhold og misbrug af
nydelsesniidler og lignende, må ikke regi
streres, medmindre dette er nødvendigt for
varetagelse af registerets opgaver.

Stk. 3. Registrerede oplysninger, der på
grund af deres alder eller af andre grunde
har mistet deres betydning for varetagelsen
af registerets opgaver, skal slettes. Registre,
der anvendes løbende, skal indrettes så
ledes, at der foretages fornøden ajourføring
af oplysningerne.
Stk. 4. Justitsministeren kan efter ind
hentet udtalelse fra registertilsynet tillade,
at registereksemplarer overføres til opbeva
ring i arkiv på nærmere angivne villLcår.
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tigiüssutsikut süssutsimik, ugperissarsior
nermut sumut ilaussûnerinik mivdlo Kali
pautânik, anguserissarnerme/arnerissarner
me pitdiauteKartftariaKartunigdlo pfssutsi
nik, ämalo perKissusermut tüngassunik, å
malo inûvdluarniutåinarnik taimaerKatâi
nigdio atornerdluinermik imaKartut nalu
naerssorneKartugssungitdlat, aitsåtdlle na
lunaerssuinerKarstuauvdlune nalunaerssûti
ne suliagssat ingerdllneKarnerånut taimai
liorneK pissariaKartineKarpat.
sti’. 3. ilisimatitsissutigssat nalunaerssor
neKarsimassut pisoKalissôrnertik vdlatd1ü-

nit pissutigalugit nalunaerssfltine suliagssat
ingerdlneKarnernut pingârutaerüsimassut..
piarneKartugssUput. nalunaerssûtit inger
dMinartumik atorneKartut ima ârKigssiïne
Karsimsput ilisimatitsissutigssat pissaria
Kalerfisigut årKitagssngortitdlugit.
stk. 4. justitsministere nalunaerssûtinik
nkutigdlissut oKauseKarterKârdlugit akuer
ssissuteKarsinauvoK nalunaerssûtit ssilinere
agdlagautinik katerssugausivingmut torKor
neKsassut taimailioinerme ersserKingneru
ssumik nalunaerdlugit piumassarineKartut
tüngavigalugit.

§ 10. Det kan i forskrifterne for et regi
ster fastsættes, at der skal gives en registre
ret meddelelse om optagelse i registeret.
Meddelelsen skal indeholde oplysning om
den registreredes adgang til at få oplysnin
ger fra registeret efter bestemmelserne i
§ 13-15.

§ 10. nalunaerssûtit atausikåt pivdlugit
maleruagagssiane aulaj angerneKarsinauvoK
nalunaerssuivfingmitoK nalunaerssûtine il
ngüneKarnerminik ilisimatineK4sassoK. ta
matuminga ilisimatitsissut imaKsaoK na
lunaerssuivfingmitup
piginautitauneranik
13-15-me
aulajangersagkat maligdlugit
§
nalunaerssûtinit påsissagssarsiorsfnaunera
nik.

§ 11. Der skal foretages fornøden kontrol
til sikring af, at der ikke registreres urigtige
eller vildledende oplysninger. Oplysninger,
der viser sig urigtige eller vildledende, skal
snarest muligt slettes eller berigtiges.

§ 11. ilisimatitsissutit erKortüngitsut på
sinerdlûtausormneKarsinaussutdlünit nalu
naerssorneKånginigSsåt isumagalugo pissa
riaxartumik
nkutigdlinexartugssauvox.
påsinexarpat ilisimatitsssutit erKortüngit
sut påsinerdlûtausinaussutdlünit tauva sa
pingisamik piårtumik piarnex4såput ilu
arsineKardlutigdliinit.

§

12. Der skal træffes de fornødne sikker

hedsforanstaltninger mod, at oplysningerne
misbruges eller kommer til uvedkommendes
kendskab.
Stk. 2. Sikkerhedsforanstaitningerne skal
om fornødent omfatte kopier og udskrifter

§

12. ilisimatitsissutit atornerdiungne

KarnigsSåt ilisimatitagssungitsunitdlo ilisi
maneKalernigssåt pingitsôrniardlugo iliflsig
ssat pissariaxartut atortinexartugssåuput.
stk. 2. taima iliûseKarnerme pineKartuflut
i1aussugssuput nalunaerssùtit åssilinere, ta
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matumaneilautitdlugit ssilissat pissortanut
avdlanut tüniüneKarsimassut.
stk. 3. nalunaerssûtit ilisimatitsissutinilc
nunat avdlat soKutiginartûtitinik imaKar
tut pivdlugit iliûsigssat ârKigssilneKarsim
såput sorssungnermik taimatutdltinit ftumik
pissoKalernerane avdlamut nôriinngordlu
git aserorteriinngordlugitdlflnit.

af registeret, herunder kopier og udskrifter,
der er videregivet til andre myndigheder.
Stk. 3. For registre, der indeholder oplys
ninger af særlig interesse for fremmede mag
ter, skal der træffes foranstaltninger, der
muliggør bortskaffelse eller tilintetgørelse i
tilfælde af krig eller lignende forhold.

kapitale 4.

Kapitel 4.

Registrerede personers adgang til
oplysninger om sig selv.

inuit nalunaerssuivfingmtut nangmingne
pivdlutik ilisimatits’fssutinik
psiniaisinaunerat.
§ 13. inûp nalunaerssuivfingmitup piuma
ssarigpago pissortat nalunaerssûtit pivdlu
git akissugssussuseKartut sapingisamik pi
årt.umik tåuna pivdlugo ilisimatitsissutinik
nalunaerssorneKartunik nalunaerfigsavåt.
stk. 2. nalunaerssûtit atausikåt pivdlugit
maleruagagssiane aulaj angerneKarsinauvoK
nalunaerssuivfingmïtup pivfigssane aulaja
ngersimassùkfltåne pisssagai ingminik piv
dlune ilisimatitsssutit nalunaerssorneKarsi
massut, imalünit nalunaerssuivfingmitoK
taimaiiornigssarnik piumassaKartarsinau
sSoK.
taimailiornerme akigssat pivdlugit
maligtarissagssaliortoKarsinauvoK.
stk. 3. inûp nparsfmaviup nalunaerssft
taine imalünit nparsimassut nåpautitdlünit
pivdlugit nalunaerssuivfingne avdlane il
ngüneKarsimassup nangmineK pivdlune ili
simatitsissutit nalunaerssorneKarsimassut i
lisimajumagunigit tauva nakorsane sågfigf
savå, tussumalo sapingisamik piårtumik
nalunaerssûtit pivdlugit akissugssussuse
Kartut sågfigisavai. tauva tukua sapingi
samik piårtumik nåparsimassoK pivdlugo
nalunaerssûtinik nakorsaK ilisimatisavåt,
tamåkulo nakorsap nåparsimassumut na
lunaerutigisavai.
stk. 4. stk. 1-irne aulajangersagaK atortü
ngilaK nalunaerssuivfingmitup ilisimajuma
ssai pissortat imalflnit inuinait soKutigissåi
nut nalerKiutdlugit pissariaKartumik tu
nuarsimatitagssausorineKarpata. tamatuma
ne ilisimatitsissutit ilåinait pineKarpata siv
nerinik nalunaerssuivfingmitoK ilisimatine

§ 13. Fremsætter en registreret person
begæring herom, skal den registeransvarlige
myndighed snarest muligt give den registre
rede meddèlelse om de oplysninger, der er
registreret om ham.
Stk. 2. Det kan i forskrifterne for regi
steret fastsættes, at den registrerede med
nærmere fastsatte mellemrum skal have ud
skrift af de oplysninger, der er registreret
om ham, eller at den registrerede skal kunne
fremsætte begæring herom. Der kan fast
sættes regler om betaling herfor.
Stk. 3. Såfremt en person, der er registre
ret i et sygehusregister eller andet patienteller sygdomsregister, ønsker at blive gjort
bekendt med de oplysninger, der er registre
ret om ham, skal han fremsætte begæring
herom over for sin læge, der herefter snarest
muligt retter henvendelse til den registeransvarlige myndighed. Denne meddeler sna
rest muligt lægen de oplysninger, der er re
gistreret om patienten, således at lægen kan.
videregive oplysningerne til ham.
Stk. 4. Bestemmelsen i stk. i gælder ikke,
hvis den registreredes interesse i at få kend
skab til oplysningerne findes at burde vige
for afgørende hensyn til offentlige eller pri
vate interesser. Gør sådanne hensyn sig kun
gældende for en del af oplysningerne, skal
den registrerede gøres bekendt med de øv
rige oplysninger.
Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder
ikke anvendelse for registre, der udeluk
kende er oparbejdet med henblik på at fore

Serie A Nr. 3 1978

KåsaoK.

i

stk. 5. aulajangersagkat stk. 1-3-mitut a
torneKartugssåungitdlat nalunaerssûtine sta
tistikime pâsiniagagssat sujunertarinardlu
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tage statistiske uddrag. For andre registre
kan der fastsættes undtagelser fra retten til
at få oplysninger efter stk. 1, for så vidt
bestemmelserne i stk. 4 må antages at med
føre, at sådanne begæringer i almindelighed
må afslås.

Stk. 6. En registreret person, der har fået
meddelelse efter stk. 1-3, har ikke krav på
ny meddelelse før 12 måneder efter sidste
meddelelse, medmindre han kan godtgøre
en særlig interesse heri.

§ 13, stk.
skrift
gives
skal
forlangende
på
1, jfr. stk. 4,
ligt. I tilfælde, hvor hensynet til den registre
rede taler derfor, kan meddelelserne dog
gives i form af en mundtlig underretning om
indholdet af oplysningerne.
§

14. Meddelelser i henhold til

Stk. 2. Meddelelse til den registrerde om
oplysninger som nævnt i § 13, stk. 3, skal
altid gives af den pågældende læge og kan
gives i form af en mundtlig underretning.
Bestemmelsen i § 13, stk. 4, gælder tilsva
rende.

§

15. Tvivlsspørgsmål om retten til at få

meddelt oplysninger efter § 13, stk. 1, 3, 4
og 6, § 14 samt efter forskrifter fastsat i
henhold til § 13, stk. 2 og 5, kan indbringes
for registertilsynet. Tilsynets afgørelse kan
ikke indbringes for anden administrativ
myndighed.

Kapitel 5.
Videregivelse af oplysninger til private.

§

16. Oplysninger, som kan henføres til

bestemte personer, må ikke videregives til
private personer og virksomheder m. v.,
medmindre dette følger af reglerne i § 1719 eller oplysningerne i forvejen er offent
ligt tilgængelige eller den registrerede eller
den, der handler på hans vegne, .har med
delt samtykke hertil.

—
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Nr. 3• 1978
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nugternera.

git suliarineKarsimassune. nalunaerssûtit av
dlat erKarsautigalugit stk. 1 maligdlugo ih
simatitsissutinik ilisimatineKartariaKarnex
ilåtigut atüngitsôrtfnexarsinauvox, stk. 4me aulajangersagaK ima kinguneKartaria
Karsorinarpat Kinutexarnerit taimitut a
itigartinexartugssausssa
merdianertigut
ssut.
stk. 6. inûp nalunaerssuivfingmitup stk.
1-3 maligdlugit ilisimatineKartup piumassa
risinungilå ilisimatinexarnerme kingugdli
up kingornatigut Kumatit 12 xångiütfnagit
nutårnik ilisimatinexarnigssane, ilisimatine
Karnigssarmnik pissariaxartitsinine ugper
narsarsinåungfkuniuk.

§ 14. § 13, stk. 1, tak. stk. 4, maligdiugo
ilisimatitsinerit piumassarilleKartitdlugO ag
dlagsimassûtitdlugit tiniûneKartugsSUpUt,
kisiåne nalunaerssuivfingmitoK erKarsau
tigissariaKarnerUtitdlugo ilisimatitsissutig
ssat imaxarnersiordiugit oKausinartigut ih
sirnatitsissutigineKarsinuput.
stk. 2. nalunaerssuivfingmitumut ihisima
titagssat § 13, stk. 3-me tainexartut tama
tigut nakorsånit ihisimatitsissutiginexartug
ssLuput oxausinartigutdlo tusardliüneKarsf
nauvdiutik. § 13, stk. 4-me aulajangersagax
taimaitdlune atortûvox.
13, stk. 1, 3, 4 äma 6, ämalo § 14
maligdlugit ilisimaiitaunigssamut piginauti
taunerit, åmalo § 13, stk. 2 åma 5 mahig
dlugit maleruagagssat aulaj angersarnexar
tut pivdlugit nalornissôrnerit nalunaerssû
tinik nåkutigingnigtunut suhiagssångortne
xarsfnuput. nåkutigdlissut aulaj anginerat
pissOrtaKarfingmut avdlamut suhiagssngor
terxingneKarSinåUflgilaK.

§

15.

§

kapitale 5.
ilisimatitsissutit inui’narnut ingerdlater
ingneiartarnerat.
§ 16. ihisimassagssissutit inungnut aulaja
ngersimassunut tüngåssutexarsinaussut 1nuinarnut sulivfingnutdlo ii. ii. ingerdlater
KingneKsngitd1at maleruagagssamk § 171 9-ime agdlagsimassunik naj orKutagssaK
ngfkunik, imalünit ilisimatitsissutit suj or
natigut tamanit ilisimassagssautitaoringig
pata, imalünit nalunaerssuivfingmitox ima

Nalunaerutit
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Stk. 2. Samtykke skal meddeles skriftligt
og skal indeholde oplysning om,
1) hvilke typer oplysninger der må videregives,
2) hvem oplysningerne må videregives til,
og
3) hvorledes oplysningerne må anvendes af
den angivne modtager.

Stk. 3. Samtykke bortfalder senest efter
i års forløb.

—

Serie A Nr. 3

mats. nr. 294.
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lnit tåuna sivnerdiugo oKausigssaKartû
SSOK akuerssisimngigpat.
stk. 2. akuerssineKarpat tamna agdlag
ngordlugo nalunaerutigineKsaoK imaKåsav
diunilo
1) ilisimatitsfssutigssat sûssut ingerdiater
Kitagssaussut,
2) ilisimatitsfssutigssat kimut tüniüneKar
tugssaussut, åmalo
3) ilisimatitsissutigssat inungmit taineKar
tumit tigUneKarUnik KanoK atorneKåsa
ssut.

stk. 3. akuerssineK atorungnaertugssau
voK kingusingnerpâmik ukiup atautsip Kâ
ngiüneratigut.

1.7. Oplysninger om bestemte personer
kan videregives til private virksomheder
m. v., der i henhold til lov eller aftale med
virker ved løsning af vedkommende myn
digheds opgaver. Der må dog kun ske videre
givelse af oplysninger, der er nødvendige i
den modtagencie virksomheds arbejde for
det offentlige. Oplysningerne må ikke be
nyttes til andre formål end fastsat af den
registeransvarlige myndighed.

§

§ 17. inungni.k aulajangersimassunik iii
simatitsfssutigssat ingerdlaterKingneKarsi
nuput sulivfingnut inuinait pigiss.inut ii.
ii., inatsimik naj orKutaKardiUtik imalùnit
isumaKatigissuteKardlutik pissortaKarfiup i
sumaKatigiSSUteKarfiflgmik suliagssaisa nä
magineKarnigSSåflut suleKataussunut. ki
si.ne taimågdlât ingerdlaterKingneKåsput
ilisima.titsissutit sulivfiup tam4kuninga tigu
ssaKartup pissortaKarfrngmik sulissûssinera

nut pissariaKartUt. ilisimatitsissutit avdla
nut pinatik taimâgdlât atorneKartugssuput
nalunaerssûtit pivdlugit akissugssussuse

Kartup süssusigssinik aulajangigainut.

§ 18. Fra sygehusregistre og andre pa
tient eller sygdomsregistre kan videregives
oplysninger om en bestemt person til en
læge eller tandlæge, som har den pågæl
dende person i behandling. Videregivelsen
kan til læger også omfatte oplysninger om
andre personer, herunder om pårørende, så
fremt oplysningerne kan have betydning for
behandlingen af den registrerede.

Stk. 2. De nævnte registre kan endvidere
videregive identifikationsoplysninger og op
lysninger om diagnoser m. v. til læger til
brug ved konkrete forskningsprojekter. Der
må kun ske efterfølgende henvendelse til de
registrerede i det omfang, de læger, der har
behandlet de pågældende, giver tilladelse.
hertil.

§ 18. nparsfmaviup nalunaerssûtainit
åmalo nparsimassut npautitdlünit piv
diugit nalunaerssuivfingnit muk aulaj anger
simassoK pivdlugo ilisimatitsissutigssat na

korsamut imaffinit kigutit nakorsånut tu
ssumfnga suliaringnigtumut ingerdiaterKing
neKarsinupUt. nakorsamut ingerdlaterKitat
åmtaoK imaKarsinaupUt inungnik avdla
nik, sôrdlo Kanigissat pivdlugit ilisimatitsi
ssutinik, taimailiorneK nalunaerssuivfing
mitup suliarineranut pingâruteKarsinaug
pat.
stk. 2. nalunaerssûtinit taineKartunit ä
mtaoK nakorsanut ii. ii. ingerdlaterKingne
Karsfnuput kinussutsiinik ilisimatitsissu

tigssat, ämalo nipautip süssusianik ilisima
titsfssutigssat aulaj angersumik ilisimatusau

teKarnerme atugagssatut. nalunaerssuiv
fingmitut taimâgdlåt taimailiorêrnerup ki
ngorna sâgfigineKartugssuput nakorsat pi
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Stk. 3. Herudover kan der fra de nævnte
registre med sundhedsstyrelsens godken
delse og på nærmere angivne vilkår videregives oplysninger til brug ved forskning eller
planlægning. Videregivelse af oplysninger
med henblik på sanikøring med registre, der
ikke omfattes af loven, kan kun godkendes
efter forud indhentet udtalelse fra register
tilsynet.

§ 19. Til brug i konkrete retsforhold kan
der videregives enkeitstående oplysninger til
private personer og virksomheder m. v.,
som kan godtgøre at have en retlig interesse
i at få de pågældende oplysninger, der klart
overstiger hensynet til oplysningernes hem
rneligholdelse. Dette gælder dog ikkø oplys
ninger, om hvilke der ved lov er fastsat sær
lige tavshedsforskrifter.

—

Serie A

.

Nr. 3

.

1978

mats. nr. 294.

nugternera.

neKartUmik suliaringnigtut akuerssissute
Karnerat nåpertûtigalugo.
stk. 3. tamkua saniatigut nalunaerssûti
nit taineKartunit sundhedsstyrelsip akuer
ssineratigut ämalo inginflcut itunik taine
Kartunik patsisigssaKartitsivdlune ilisima
titsissutit ilisimatusautinik suliaKarnerme
pilerssârusiornermilo atugagssatut ingerdla
terKingneKarsfnåuput. nalunaerssûtinik i
natsime pineK4ngitsuniknalerKütüngorsaine suj unertaralugo ilisimatitsissutigssanik
ingerdlatitserKingnigssaK taimâgdlåt akueri
neKarsinauvoK naluiiaerssfltinik nkutiging
nigtut suj uningåtigut oKauseKarterKårdlu
git.

§ 19. erKartfissinermut tùngassunut aula
angersimassunut atugagssngordlugit ilisi
matitsissutigssat atausinkåt inuinarnut su
livfingnutdlo il. ii. erKartüssinermut tünga
titdlugo ilisimatitsissutigssat pineKartut na
linginaK ilisimatitagssungitdluinaraluartut
pinigssànik soKutigingningnermingnik ug

pernarsausisinaussunut

ingerdiaterKingne

Karsn.uput. kisiåne tamatumane pineK

ngitdlat ilisimatitsissutigssat tusardliutingit

Stk. 2. Der kan videregives oplysninger til
brug ved forskning på nærmere angivne vil
kår. Bestemmelsen i § 8, stk. 3, 2. pkt.,
gælder tilsvarende.

20. Vedkommende minister kan fast
sætte regler om betaling for udlevering af
oplysninger.

§

dluinarnigssänik inatsisitigut aulaj angersaiv
figineicarsimassut.
stk. 2. taimtaoK ilisimatitsfssutigssat iii

simatusautinik suliaKarnerme atugagssatut
ingerdlaterKingneKarsinuput patsisigssanik
ingmikut nalunaigkanik tüngaveKartitdlu
git. § 18, stk. 3, oKauseKatigit ipine
aulajangersagaK taimaitdlune atortûssug
ssaUvoK.

20. ministere sUssagssaKartoK ilisima
titsissutit t15.niüneKartUt akigssait pivdlugit
maleruagagssaliorsnauvoK.

Kapitel 6.

Videregivelse af oplysninger til
offentlige myndigheder.
§ 21. Registrerede oplysninger kan vide
regives til offentlige myndigheder i det om
fang, der er nævnt i kapitel 5, samt hvor de
pågældende myndigheder i henhold til lov
har adgang til at få oplysningerne.

kapitale 6.

‘ilisimatitsissutigssat pissortanut
ingerdlateringneartarnerat.

§

21. ilisimatitsissutigssat nalunaerssor

neKarsimassut pissortanut ingerdiaterKing
neKarsfnUput kapitale 5-ime taineKartutut

angnertutigissumik, åmalo inatsit tüngavi
galugo pissortat pineKartut ilisimatitsissu
tigssanik pinigssamingnut piginautitauvf
nit.
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Kapitel 7.

stk. 2. kisine pissortanut avdlanut tai
mâgdlåt ingerdlatitserlcingneKarsinauvoK i
lisimatitsissutigssat pissortaiarfiup pine
Kartup sulineranut angnikitsûngitsumik pi
ngåruteKarpata, imaliinit pissortaKarfiup
aulaj anginigssånut angnikitsùngitsumik pi
ngåruteKardlutik, taimitordle tak. § 9,
stk. 1, oKauseKatigit åipait. kisiåne ilisima
titsissutigssat tusardliüssingitdluinarnigssa
mik ingmfkut inatsisitigut aulajangersaivi
gineKarsimassunik maleruagagssanut aker
dliussut ingerdlaterKingneKartugssåungit
dlat.
stk. 3. nalunaerssûtinit statistikimut tü
ngatitdlugo påsissagssarsiornigssaK imalünt
ilisimatusautitigut misigssuinigssaK kisisa
suj unertaralugit suliarineKarsimassunit ilisi
matitsfssutigssat inungnut aulaj angersima
ssunut tùngåssuteKarsfnaussut irigmikut per
KutigssaKartinane ingerdlaterKingneKåså
ngitdlat. kisine nalunaerssûtinik mikuti
gingnigtut KfnuvigineKardlutik atausikâ
tigut akuerisinauvât ilisimatitsfssutigssat
taima itut nalunaerssûtinut statistikimut
tüngatitdlugo pâsissagssarsiorneK imalünit
ilisimatusarneK tüngavigalugo suliarineKar
simasunut ingerd1aterKingneKsassut. na
lunaerssûtinik nkutigingnigtut tamatumû
na aulajanginerat pissortaKarfingmllt av
diamut suhiagssngorterKingneKarsinåungi
laK.
kapitale 7.

Registertilsyn.

nalunaerss’ûtinik ndkutigingnigtut.

22. Registertilsynet, der består af et
råd og et sekretariat, fører tilsyn med et
hvert register, der omfattes af loven. Regi
stertilsynet udøver endvidere de funktioner,
der i henhold til lov om private registre
m. v. er henlagt til tilsynet.

§ 22. nalunaerssûtinik nkutigingnigtut,
tssaussut råde sekretariatilo ,nalunaerssûtit
inatsime pineKartut tamaisa nåkutigissag
ssarait. taimåtaoK nåkutigingnigtut isu
magissagssarait inunait nalunaerssûsiåinik
ii. ii. inatsit tûngavigalugo nåkutigingnig
tunut suliagssångortineKartut.
stk. 2. nalunaerssûtinik nåkutigingnigtut
nangmingnêrdlutik, imalùnit nalunaerssuiv
fingmitup målåruteKarneratigut, isumagf
savåt nalunaerssûtit pilersineKarnigssåt å
malo inatsime aulaj angersagkat malerua
gagssatdlo inatsit maligdlugo aulaj aug ersar
neKarsimassut erKordiugit atorneKarnigssåt.

Stk. 2. I øvrigt må videregivelse kun finde

sted til en anden offentlig myndighed, så
fremt oplysningerne har væsentlig betyd
ning for vedkommende inyndigheds virk
somhed eller har væsentlig betydning for en
afgørelse, som myndigheden skal træffe, jfr.
dog § 9, stk. 1, 2. pkt. Der må dog ikke vide
regives oplysninger i strid med særlige tavs
hedsforskrifter, der er fastsat ved lov.

Stk. 3. Fra registre, der udelukkende er
oparbejdet med henblik på at foretage stati
stiske uddrag eller som led i en videnskabe
lig undersøgelse, må der ikke uden særlig
hjemmel videregives oplysninger, der kan
henføres til bestemte personer. Registertil
synet kan dog efter ansøgning i hvert en
kelt tilfælde tillade, at sådanne oplysninger
videregives til registre, der udelukkende er
oparbejdet i statistisk eller videnskabeligt
øjemed. Registertilsynets afgørelse •herom
kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed.

§

Stk. 2. Registertilsynet påser af egen drift
eller efter klage fra en registreret, at regi
steret er oprettet og anvendes i overens
stemmelse med lovens bestemmelser og de
forskrifter, der er fastsat i medfør af loven.

§ 23. Rådet, der nedsættes af justitsniini
steren, består af en formand, der skal op
fylde betingelserne for at kunne blive ud-

§ 23. rådime justitsministerimit pilersi
neKartugssame ilaussortåuput sujuligtaissoK
erKartüssissutut torKarneKarnigssamUt pi
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nævnt

til dommer, og af 6 andre medlem
mer. IVledlemmerne og stedfortrædere for
disse udnævnes for 4 år.

ginaulerêrsimassoK, åmalo ilaussortat av
diat 6. ilaussortat sivnissugssaitdlo ukiune
sisamane atassugssatut torKarneKartésput.

§ 24. Registertilsynets daglige forretnin
ger varetages af sekretariatet, der ledes af
en direktør.

§ 24. nalunaerssûtinik nkutigingnigtut
suliagssait uvdluinarne isumagineKartug
ssuput sekretariatimit direktørimit suju
lerssorneiartumit.

§ 25. Justitsministeren fastsætter rådets
forretningsorden og de nærmere regler om
arbejdets fordeling mellem råd og sekretariat

§ 25. j ustitsministeriap aulaj angisavai
rådip sulinermine periausigssai ,ämalo su
liagssat rådimut sekretariatimutdlo avgu
uneKarnigssänik maleruagagssat ersserKing
nerussut.

§ 26. Registertilsynet kan afkræve såvel
den eller de for registeret ansvarlige myn
digheder som den, der fører registeret, en
hver oplysning af betydning for tilsynet.
Stk. 2. Tilsynets medlemmer og personale
har til enhver tid mod behørig legitimation
uden retskendelse adgang til alle pka1er,
hvorfra registeret administreres eller kan
benyttes, samt til lokaler, hvor registeret
eller de tekniske hjælpemidler opbevares
eller anvendes.
Stk. 3. Tilsynet afgiver indberetning til
den eller de for registeret ansvarlige myn
digheder og vedkommende minister om
konstaterede overtrædelser af loven eller de
fastsatte forskrifter saint i øvrigt om fore
fundne mangler. Tilsynet skal have under
retning om, hvad myndigheden foretager i
anledning af indberetningen.

§ 27. Registertilsynet kan til enhver tid
fremsætte forslag om ændring af gældende
forskrifter over for den myndighed, der har
fastsat forskrifterne. Bestemmelserne i § 5,
stk. 2, og § 6, stk. 3, 2. pkt., gælder tilsva
rende.
-

§ 28. Registertilsynet afgiver en årlig be
retning om sin virksomhed til folketinget.
Beretningen offentliggøres.

§

26. nalunaerssûtinik mikutigingnigtut

§

27. nalunaerssûtinik nåkutigingnigtut

pissortat nalunaerssûtinut akissugssussuse
Kartut taimtaordlo nalunaerssûtinik inger
dNssissoK ilisimassariaKagkamingnik ing
mingnut pingâruteKartunik tamanik piu
massaKarfigisfnauvait.
stk. 2. nalunaerssûtinik nkutigingnig
fingme ilaussortat sulissuilo sükutdlflnt
kinussutsimingnut ugpernarsauteKardlutik
kisine eriartüssissunit agdiagarserneKarna
tik isersinautituput sulivfiup initainut na
lunaerssûtit suliarineKartarfinut atorneKar
sfnauvfinutdlint tamanut, åmalo nalunaer
ssfltit imalünit teknikikut atortut inigssisi
mavfinut atOrneKarfinUtdlfinit.
stk. 3. nalunaerssûtinik mikutigingnigtut
pissortat nalunaerssfttinut akissugssussuse
Kartut åmalo ministere tavigissartik nalu
naeruteKarfigisavait inatsimik imalünit ma
leruagagssanik aulaj angersagkanik unior
iutitsinertut pâsissamingnik ämalo suniigi
naisimanertut pâsissamingnik. nalunaerssû
tinik nkutigingnigtut nalunaerfigineKar
tugssuput nalunaeruteKarnermik kingu
nerissânik pissortat KaR0K iliûseKarsima
nersut.
pissortat maleruagagssanik aulaj angersaisi
massut maleruagagssanut atortûssunut av
d1ngûtigssanik sujùnersûteKarfigisinauvait.
§ 5, stk. 2 åma § 6, stk. 3, oiauseKatigit
iipine aulajangersagkat taimaitdlutik a
torneKartugssuput.

§ 28. nalunaerssûtinik mikutigingnigtut
sulinertik pivdlugo ukiumôrtumik folke
tingimut na1unaeruteKartsput. nalunae
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Stk. 2. Registertilsynet kan i øvrigt of
fentliggøre udtalelser, som tilsynet har af
givet i medfør af § 5, stk. 1, § 6, stk. 3, § 7,
stk. 2, § 18, stk. 3, og § 19, stk. 2, indbe
retninger, der er afgivet i medfør af § 26,
stk. 3, og forslag, der er fremsat i medfør af
§ 27. Bestemmelsen i § 8, stk. 2, 2. pkt.,
gælder tilsvarende.

rut tamanut tusagagssatut sarKümiùne
KsaoK.
stk. 2. àmtaoK nalunaerssûtinik nkuti
gingnigtut tamanut tusagagssatut SarKü
miùsinauvait § 5, stk. 1, § 6, stk. 3, § 7,
stk. 2, § 18, stk. 3, äma § 19, stk. 2 nåper
tordlugit oKauseicautigissartagkatik, § 26,
stk. 3 nâpertordlugit nalunaerutigissartag
katik, ämalo § 27 nåpertordiugo sujüner
sûtigissartagkatik. § 8, stk. 2, oKauseKatigit
ipine aulaj angersagkat taimaitdlutik ator
tûssugssuput.

Kapitel 8.

kapitale 8.

Straf.

pitdlautisiagssat.

29. Medmindre højere straf er forskyldt
efter den øvrige lovgivning, straffes med
bøde eller hæfte den, der:

29. inatsisit avdlat nåpertûtigalugit Su
kanganerussumik pitdlautisiagssartaKångig
pat akilisitsinermik parnaerüssaunermigdlii
nit skukinermik pitdlautisiagssaKarpoK ki
naliïnit:
i) § 16, stk. 2 maligdlugo akuerssinerme
patsisigssautitanik sumigfnaissoK,
2) § 17-ime oKauseKatigit pingajuinik ämalo
§ 1-ime stk. 2-me oKauseKatigit ipi
nik uniorKutitsissoK, imalflnit
3) patsisigssautitanik § 18, stk. 3-me äma
§ 19-me aulajangersagkanik sumiginai

§

1) tilsidesætter vilkår i et samtykke efter
§ 16, stk. 2,
2) overtræder § 17, 3. pkt., og § 18, stk. 2,
2. pkt., eller
3) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af
§ 18, stk. 3, og § 19.

§

SSOK.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør
af lovens kapitel 2, kan der fastsættes straf
af bøde for overtrædelse af bestemmelser i
forskrifterne.
Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et ak
tieselskab, andeisselskab eller lignende, kan
bødeansvar pålægges selskabet som sådant.

stk. 2. inatsfme kapitale 2 maligdiugo
maleruagagssane tamkunane aulaj anger
sagkanik uniorKutitsinerit akilisitsinermik
pitdlautisiaKartfnigssât aulaj angersarneKar
sinauvoK.

stk. 3. aktieselskabe, andelsselskabe tai
maerKataitdlilnit uniorKutitsigpata selskabe
taimaitdlune akissugssåussuseKartutut aki
lissugssångortfneRarsfnauvoK.

Kapitel 9.

kapitale 9.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

atort’ûlerfigssamik atort’ûgatdlartugssanigdlo
aulajangersagkat ii. ii.

30. Loven træder i kraft den 1. januar
1979.
Stk. 2. For registre og registersystemer,
der er taget i brug inden lovens ikrafttræden,
får loven først virkning i år efter lovens
ikrafttræden. For de pågældende registre
indsendes udkast til forskrifter om registre
nes opbygning og drift, der opfylder be

§

§

30. inatsit atortftlerpoK 1. januar 1979.

stk. 2. nalunaerssûtinut nalunaerssûsior
nermutdlo periautsinut inatsisip atortûler
figssâ suj orKutdlugo atortfilersimassunut i
natsit aitsåt atortfflersugssauvoK atortfiler

nerme kingorna ukiup atautsip Kângi1neratigut. nalunaerssûtit pineKartut pivdlugit
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stemmelserne i kapitel 3-6, til registertilsy
net senest 6 måneder efter lovens ikrafttræ
den. Bestemmelserne i § 5, stk. 2, og § 6,
stk. 3, 2. pkt., gælder tilsvarende. Justits
ministeren kan forlænge fristerne for be
stemte registre.

Stk. 3. For registre, der er taget i brug
eller er under opbygning ved lovens ikraft
træden, og for hvilke det ikke uden væsent
lige systemtekniske ændringer er muligt at
give udskrift af de registrerede oplysninger,
får bestemmelserne i § 13, stk. i og 3, først
virkning 3 år efter lovens ikrafttræden.
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nalunaerssûtit suliarineKarnigssänut inger
dMnigssånutdlo maleruagagssanut kapita
line 3-6-ne aulajangersagkanut nalerKütû
ssugssanut mlgssiflgiUsiaK nalunaerssûtinik
nkutigingnigtunut nagsiüneKåsaoK kingu
singnerpåmik inatsisip atortûlerneranit Ku
matit 6 Kångiüneratigut. § 5, stk. 2-me, äma
§ 6, stk. 3, oKauseKatigt åipine aulaja
ngersagkat taimaitdlutik atortûssugssuput.
nalunaerssûtit ilait pivdlugit j ustitsminis
tere pivfigssarititanik sivitsuisinauvoic.
stk. 3. nalunaerssûtinut inatsisip atortû
lernerata nalåne atorneKalersugssatut pia
rêrsarneiartunut àmalo teknïkikut periaut
sinik angnertûmik avdlngortitserKârtfnane
ilisimatitsfssutigssat nalunaerssorsimassut
ssilinerinik nagsiüssisinungitsunut § 13,
stk. 1-ime 3-milo aulajangersagkat aitsåt
atortfflersugssuput inatsisip atortfilerne
ranit ukiut pingasut Kångiüneratigut.
-

§

31 Loven gælder ikke for registre, der
føres for politiets og forsvarets fterret
ningstjenester.

31. inatsit atortüngilaK nalunaerssfl
tinut politine såkutôKarnermilo påsissag
ssarsiortartut atugagssitut ingerdhneKar
tunut.

32. Loven gælder ikke for registie, der
føres for det færøske hj emmestyres myndig
heder eller for rigsmyndigheder på Færøerne.
Loven kan ved kgl. anordning sættes i kraft
for rigsmyndighedernes registre med de af
vigelser, som de særlige færøske forhold til
siger.

§ 32. inatsit atortüngilaK Savalingniiune
hj emmestyrime pissortat Savalingmiunilo
nâlagauvfiup pissortautitaisa atugagssitut
ingerdMneKartunut. inatsit küngip perKü
ssutåtigut nålagauvfiup pissortautitaisa na
lunaerssûtåinut
atortûlersfneicarsinauvoK
Savalingmiune pfssutsit ingn’iikut nåpertû
tigalugit avdlngûteKartitdlugo.

Givet på Christiansborg slot,
den 8. juni 1918.

tninearput Christiansborg slotirne,
8. juni 197&

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

Kiingiüssutivtinik Atsiorpugut
NaKissusivdlutalo.

Margrethe R.

Margrethe R.

§

§

Erling Jensen.

Erling Jensen.

