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Vejman.dk
Notat vedrørende sletteprocedure for tilladelsesmodulet i vejman.dk
Rigsarkivet har 5. august 2013 truffet beslutning om, at tilladelsesmodulet i vejman.dk ikke er bevaringsværdigt, dvs. at rådighedstilladelserne og gravetilladelserne på statsveje ikke skal afleveres til Rigsarkivet.
Idet tilladelserne ikke skal afleveres til arkiv, skal Vejdirektoratet tage stilling til, hvor længe Vejdirektoratet
har behov for at opbevare rådighedstilladelserne (inklusiv materiel- og arrangementstilladelser) og gravetilladelserne.
Tilladelserne i vejman.dk anvendes bl.a. som dokumentation i erstatningssager. Dette er i forbindelse med
erstatningskrav for personer, som har pådraget sig skade, som følge af manglende afmærkning eller som
har fået deres køretøj eller lign. beskadiget, som følge af afmærkningen på statsvejene.
Idet der kan forekomme personoplysninger i tilladelsesmodulet, som ikke kan fjernes fra systemet, er der
ikke mulighed for anonymisering eller pseudonymisering.
Vejdirektoratet skal derfor fastsætte en sletteprocedure for rådighedstilladelser og gravetilladelser, så sletning vil være i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
Det følger af databeskyttelsesforordningens art. 5, stk. 1, litra e, at personoplysninger må gemmes så længe,
det er nødvendigt til de formål, hvortil personoplysningerne behandles.
Ifølge forældelseslovens § 3 kan Vejdirektoratet opbevare dataene i 3 år, da erstatningskrav uden for kontrakt kan gøres gældende i op til 3 år.
Derudover forekommer der løbende tilfælde, hvor politiet har brug for informationerne i tilladelsmodulet til
deres efterforskning. Politiet ønsker informationer fra tilladelsesmodulet i optil 5 år tilbage i tid.
Det vil være nødvendigt for Vejdirektoratet at have rådighedstilladelser liggende i 5 år. Efter 5 år vil rådighedstilladelserne blive slettet, idet nødvendighedskravet i databeskyttelsesforordningens art. 5, stk. 1, litra e,
ikke er opfyldt.
I forhold til gravetilladelserne vil disse også blive slettet efter 5 år. Dog kan der forekomme tilfælde, hvor garantieftersynet afvises ved en graveansøgning, hvorfor sagen forlænges yderligere 5 år. Gravetilladelserne
vil derfor slettes 5 år efter garantiudløbsdatoen er passeret.
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