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Anmeldelse af Retsrapports hjemmeside som en offentligt 
tilgængelig informationsdatabase

Datatilsynet har den 31. marts 2020modtaget anmeldelse af  www.retsrapport.dk som en of-
fentligt tilgængelig informationsdatabase i henhold til lov om massemediers informationsda-
tabaser1.

Det fremgår af anmeldelsen, at Peter Jensen er ansvarlig for databasen. Datatilsynet skal 
hermed bekræfte og anerkende modtagelsen af anmeldelsen.

Datatilsynet gør opmærksom på, at offentligt tilgængelige informationsdatabaser ligeledes 
skal anmeldes til pressenævnet. 

Kopi af nærværende brev er dags dato sendt til Pressenævnet til orientering.

Med venlig hilsen

Rasmus Martens

1 Lov nr. 430 af 1. juni 1994 om massemediers informationsdatabaser med senere ændringer.
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Anmeldelse af redaktionel informationsdatabase

Datatilsynet har den 31. marts 2020 modtaget Retsrapports anmeldelse af redaktionelle in-
formationsdatabaser i medfør af lov om massemediers informationsdatabaser. Anmeldelsen 
vedrører efter det oplyste Retsrapport. 

Datatilsynet skal hermed anerkende modtagelsen af anmeldelsen. 

Datatilsynet skal for god ordens skyld henlede opmærksomheden på lov om massemediers 
informationsdatabasers §§ 4 og 5, hvoraf fremgår:

”§ 4: En redaktionel informationsdatabase må ikke være tilgængelig for andre 
end massemediets journaliser og redaktionsmedarbejdere.

Stk. 2. Journaler og redaktionsmedarbejdere må ikke få adgang til eller be-
nytte informationsdatabasen til andet end journalistisk eller redaktionelt ar-
bejde.

§ 5: Der skal træffes de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod, at uved-
kommende får adgang til en redaktionel informationsdatabase, og mod, at in-
formationsdatabasen benyttes til uvedkommende formål.”

Anmeldelsen vil blive offentliggjort på Datatilsynets hjemmeside snarest muligt. 

Med venlig hilsen

Rasmus Martens

15. april 2020
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