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Ved e-mail af 16. juni 2016 har De anmodet Politiets Efterretningstjeneste (PET) 

om aktindsigt i alle hemmelig oplysninger om Dem. 

PET har nu truffet afgørelse i sagen, og Deres anmodning om aktindsigt imøde

kommes ikke. 

PET kan i den forbindelse oplyse, at det følger af § 12, stk. 1 i PET-loven1, at en 

fysisk eller juridisk person ikke har ret til indsigt i oplysninger, som efterretningstje

nesten behandler om vedkommende, eller ret til indsigt i, hvorvidt tjenesten be

handler oplysninger om vedkommende. 

Baggrunden for bestemmelsen er, at der ikke kan gives indsigt i oplysninger om 

PET's behandling af personoplysninger og de bagvedliggende undersøgelser, hvis 

efterretningstjenesten skal kunne udføre sine arbejdsopgaver på en hensigtsmæs

sig og forsvarlig måde. 

Det følger af PET-lovens § 12, stk. 2, at hvis særlige forhold taler for det, kan PET 

give hel eller delvis indsigt Î de oplysninger, der nævnes i PET-lovens § 12, stk. 1. 

PET har på det foreliggende grundlag ikke fundet, at der i denne sag er sådanne 

særlige forhold, som nævnt i PET-lovens § 12, stk. 2, hvorfor det ikke kan oplyses 

om PET behandler oplysninger om Dem, 

Denne afgørelse kan påklages til Justitsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 Kø

benhavn K. 

1 Lovbekendtgørelse nr. 1600 af 19. december 2014 om Politiets Efterretningstjeneste (PET). 
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PET kan endelig oplyse, at det følger af PET-lovens^1^,stk.1,at en fysisk eller 

juridisk person kan anmodeTiisynet med Efterretningstjenesterne om at undersø

ge, hvorvidt PETuberettiget behandler oplysninger om den pågældende. Det føl-

ger videre af bestemmelsen, at tilsynet efter en sådan anmodning sikrer, at dette 

ikke ertiifældet, og dereftergiverden pågældende person meddeleise herom. 

r̂ vis De ønsker at anmode tilsynet herom, kan De kontakte tilsynet på adressen 

Borgergade 2 ^ , 1 . sal,1^00 København K. 
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