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Udtalelse vedrørende Datatilsynets afgørelse den 4. august 2020 

 

PrivatBo om afgørelse fra Datatilsynet: »Vi stiller os 

fortsat fuldt og helt til rådighed« 
 

Datatilsynet har i dag offentliggjort, at administrationsselskabet PrivatBo 

A.M.B.A. politianmeldes for en episode i 2018. Sagen drejede sig om 424 

USB-sticks, der ved juletid i 2018 blev sendt ud til en afgrænset gruppe lejere 

i tre ejendomme på Frederiksberg i forbindelse med salg af ejendommene.  

Det viste sig beklageligvis, at USB-sticksne på grund af en menneskelig fejl 

indeholdt bilag, hvor der i nogle tilfælde fremgik personoplysninger. 

Da PrivatBo ved juletid i 2018 udsendte USB-sticksne fik det en del medieopmærksomhed. 

PrivatBo iværksatte dengang hurtigt foranstaltninger for at begrænse skaden, og USB-

sticksne blev indsamlet for at undgå, at materialet blev spredt. PrivatBo er ikke bekendt med, 

at oplysningerne i bilagene er blevet misbrugt. 

 

Datatilsynet afgørelse 
Datatilsynet har siden 2018 behandlet episoden og har i dag offentliggjort sin afgørelse. 

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af PrivatBo, og det er nu op til politiet at vurdere, om de vil 

gå videre med sagen.  

PrivatBo ser frem til, at sagen kan bevæge sig frem mod sin endelige afslutning. Karin Kryger 

Olsen, forretningsfører i PrivatBo, siger i den forbindelse: 

» For os, er det her en længe ventet afgørelse. Vi har i hele 2019 arbejdet tæt sammen med 

Datatilsynet, og som vi også fortalte i 2018, var det en beklagelig, menneskelig fejl, som førte 

til episoden. Vi anmeldte selv fejlen til Datatilsynet, og vi er naturligvis meget kede af, at vi i 

dag har modtaget besked om, at Datatilsynet politianmelder os.« 

Karin Kryger Olsen fortsætter:  

»Når vi sammenligner vores sag med de datalæk, vi kan læse om i medierne, synes vi, at 

sanktionen er hård. Men når det så er sagt, så stiller vi os naturligvis fuldt og helt til rådighed, 

hvis politiet beslutter at gå videre med sagen. Vi ønsker på alle måder at medvirke til, at der 

sættes et punktum i sagen« 

Et lyspunkt  
På trods af kritikken, er der dog et enkelt lyspunkt i sagen i følge Karin Kryger OIsen: 

»Så vidt vi ved, er der ingen, der har fået misbrugt deres oplysninger. Det er vi selvfølgelig 

glade for. Det ændrer så ikke ved, at vi kun kan beklage det skete. Som vi har sagt hele tiden, 

er én personlig oplysning, der sendes forkert ud, én for mange. Kort efter episoden i 2018 

iværksatte vi en gennemgribende gennemgang af vores arkivmateriale og vores procedurer 
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for at sikre, at lignende episoder ikke kan gentage sig i fremtiden, og at vores lejere kan føle 

sig helt trygge ved, hvordan vi opbevarer og håndterer deres oplysninger. « 

PrivatBo har ikke yderligere kommentarer til sagen. Bringes ovenstående citater, beder vi om, 

at de bringes i deres helhed. 

 

 


