
Resumé af retningslinjerne for databeskyttelse i IMI  

 Hvad må jeg bruge IMI til? 

IMI må kun anvendes inden for en begrænset række områder og til særlige formål defineret i den 

relevante EU-lovgivning. Du kan finde en opdateret liste her. 

 Hvorfor skal jeg bruge IMI frem for e-mails eller telefonopkald?  

IMI er udviklet på en måde, der tager hensyn til kravene i lovgivningen om databeskyttelse, og det 

giver en højere databeskyttelse og sikkerhed end ved almindelig post, telefonsamtaler, fax eller 

ukrypteret e-mail. IMI kan også give dig bevis på en informationsudveksling i form af en rapport med 

digital underskrift. 

 Kan jeg udveksle følsomme oplysninger gennem IMI? 

Ja, du kan og bør anvende IMI til at udveksle følsomme oplysninger (som oplysninger om 

disciplinære, administrative eller strafferetlige sanktioner), hvis det er (i) tilladt i henhold til den 

relevante lovgivning (se punkt 1 ovenfor) og (ii) nødvendigt for at træffe en afgørelse i sagen. 

 Skal jeg have den berørte persons samtykke, inden jeg svarer på spørgsmål om 
vedkommende i IMI? 

Nej1, borgernes personoplysningerne i IMI behandles på grundlag af bestemmelser i EU-lovgivningen, 

og det er ikke nødvendigt at bede om samtykke for at kunne behandle dem.  

 Skal jeg informere borgerne om, at jeg anvender IMI til at udveksle oplysninger om dem? 

I princippet har borgerne ret til at blive oplyst om dette, men ikke nødvendigvis i hver konkret sag. 

Du kan få mere vejledning i retningslinjerne for databeskyttelse for IMI-brugere. 

 Kan borgere bede om adgang til deres personoplysninger? 

Borgere har ret til at få adgang til deres personoplysninger og til at få dem rettet eller endda slettet. 

Find mere detaljeret vejledning om dette i retningslinjerne for databeskyttelse for IMI-brugere.  

 Hvad med sikkerhed? 

Sikkerheden ved IMI og dets funktioner afhænger også af dig. Du skal overholde de 

sikkerhedsforanstaltninger, din myndighed anvender for it-værktøjer, der bruges til behandling af 

personoplysninger. Du skal altid sørge for at hemmeligholde dit password og din sikkerhedskode og 

(hvis du beskæftiger dig med brugerstyring) sørge for, at listerne over IMI-brugere er opdaterede. 

 Hvor kan jeg rette spørgsmål om databeskyttelse og IMI? 

Hvis du har yderligere spørgsmål om databeskyttelse, kan du læse retningslinjerne for 

databeskyttelse for IMI-brugere. Du kan finde flere oplysninger på IMI's website. Din nationale IMI-

koordinator (NIMIC) er desuden dit primære kontaktpunkt for spørgsmål vedrørende 

databeskyttelse. 

IMI fungerer på grundlag af IMI-forordningen
2
, som blandt andet fastlægger reglerne for behandling af 

personoplysninger. 

                                                           
1  Med undtagelse af SOLVIT, hvor der normalt gives samtykke gennem den elektroniske klageformular. 
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Læs mere om behandling af personoplysninger i IMI i retningslinjerne for databeskyttelse for IMI-brugere og på 

IMI's website: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_da.html. 

Kontaktoplysninger på NIMIC'er findes på http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_da.html.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
2  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via 

informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF ( »IMI-

forordningen« ), EUT L 316 af 14.11.2012, s.1. 
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