
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til den undersøgelse, som tilsynet 

iværksatte på eget initiativ i anledning af medieomtale af, at du angiveligt 

havde offentliggjort oplysninger om 70.000 brugere af det internationale da-

tingsite OkCupid. 

 

Datatilsynet stillede dig ved brev af 30. maj 2016 en række spørgsmål. Ved e-

mail af 21. juni 2016 oplyste du til Datatilsynet, at de omhandlede data er 

anonyme, og at du derfor betragter dem for værende uden for persondatalo-

vens anvendelsesområde.  

 

Datatilsynet bad dig herefter ved brev af 22. august 2016 igen om at besvare 

de spørgsmål, som Datatilsynet havde stillet ved brev af 30. maj 2016, idet 

tilsynet på det foreliggende grundlag ikke fandt, at du havde godtgjort, at der 

var tale om anonyme oplysninger.  

 

Du fastholdt ved e-mail af 1. september 2016, at du ikke mener, at man kan 

identificere personerne ud fra de udgivne oplysninger, og at sagen derfor fal-

der uden for persondatalovens område. 

 

Ved brev af 22. december 2016 opfordrede Datatilsynet dig endnu engang til 

at besvare tilsynets spørgsmål i sagen. Du ses imidlertid fortsat ikke at have 

besvaret Datatilsynets spørgsmål. 

 

2. Datatilsynet tager din manglende besvarelse af tilsynets spørgsmål som 

udtryk for, at du ikke ønsker at udtale dig yderligere til Datatilsynet. Datatil-

synet har derfor som varslet i tilsynets breve til dig overvejet at overlade sa-

gen til nærmere undersøgelse ved politiets foranstaltning.  

 

Datatilsynet har imidlertid efter nøje overvejelse besluttet ikke at foretage 

yderligere i anledning af sagen. Datatilsynet har herved bl.a. taget i betragt-

ning, at de omhandlede personoplysninger efter tilsynets forståelse ikke læn-

gere er offentliggjort på internettet.  
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Datatilsynet forbeholder sig at tage de rejste spørgsmål op på ny, og herunder 

inddrage politiet, f.eks. i tilfælde af en klage fra en af de personer, oplysnin-

gerne vedrører. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Helle Ginnerup-Nielsen 

Chefkonsulent 

 

 

 

  

 


