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Databeskyttelse bliver digital
Teknologien har betydet positive ændringer i vores liv i mange henseender. I vores
digitale tidsalder spiller internettet, big data, kunstig intelligens og anden teknologisk
udvikling en vigtig rolle i vores daglige aktiviteter.
Vi skal imidlertid sikre, at den teknologiske udvikling ikke dikterer vores værdier.
Vi bør kunne udnytte fordelene ved ny teknologi, samtidig med at vi beholder
vores grundlæggende rettigheder. Dette gælder også den grundlæggende ret til
databeskyttelse.
EU’s nye databeskyttelsesregler, der finder anvendelse fra 2018, er fremtidsorienterede.
De sigter mod at garantere effektiv beskyttelse af personoplysninger i den digitale
æra.
Den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) gælder for alle virksomheder og
organisationer, der opererer i EU. Den sætter standarden for databeskyttelse på
verdensplan ved at sikre beskyttelse af personoplysninger i den digitale verden.
Der er desuden indført nye databeskyttelsesregler for EU-institutionerne for
at sikre, at standarden for databeskyttelse i EU’s institutioner og organer er
i overensstemmelse med den standard for databeskyttelse, der er fastlagt i GDPR.
Disse regler afspejler de samme værdier og giver EU’s borgere sikkerhed for, at de
kan gøre brug af de samme styrkede rettigheder i forhold til EU’s institutioner som
i forhold til andre virksomheder, organisationer eller offentlige organer i henhold til
GDPR.

Databeskyttelse i EU’s institutioner: Hvilke rettigheder har du?
Selve karakteren af EU-projektet gør det nødvendigt, at EU’s institutioner på en lang
række arbejdsområder behandler personoplysninger. Dette kan bestå i behandling af
personoplysninger ved bekæmpelse af alvorlig organiseret kriminalitet og terrorisme
på EU-plan, ved fordeling af EU-midler eller ved forvaltning af store IT-systemer som
f.eks. visuminformationssystemet.
EU’s institutioner er også arbejdsgivere. De behandler derfor personoplysninger, når
de f.eks. ansætter personale eller behandler lægelige oplysninger.
Når man dagligt behandler store mængder data, medfører det et stort ansvar. Det er
derfor vigtigt, at EU’s institutioner går foran med et godt eksempel, når de anvender
EU’s nye regler om databeskyttelse.
Hvis dine personoplysninger indsamles, opbevares eller på anden måde behandles,
omtaler databeskyttelseslovgivningen dig som den registrerede. Dette giver dig
visse rettigheder vedrørende behandlingen af dine personoplysninger.

EU’s institutioner skal behandle dine personoplysninger lovligt, rimeligt og kun
til udtrykkeligt angivne legitime formål. Ud over denne generelle rettighed
er der en række særlige rettigheder:
Ret til gennemsigtighed
Den dataansvarlige skal bruge
et klart og enkelt sprog, når han
informerer dig om, hvordan dine
personoplysninger vil blive behandlet.
Informationen skal være kortfattet,
lettilgængelig og letforståelig og skal
gives i et lettilgængeligt format.
Aktindsigt
Du har ret til at modtage
information fra en EU-institution
om, hvorvidt den behandler dine
personoplysninger, formålet med
denne behandling, de pågældende
kategorier af oplysninger og de
modtagere, som dine oplysninger
gives videre til, samt ret til indsigt
i de personoplysninger, som EUinstitutionen behandler.
Ret til sletning/Ret til at
blive glemt
Hvis dine personoplysninger ikke
længere er nødvendige for EUinstitutionen, hvis du trækker
dit samtykke tilbage, eller hvis
behandlingen er ulovlig, har du ret til
at få slettet dine oplysninger.

Ret til at blive
informeret
Du har ret til f.eks. at blive informeret
om, at dine oplysninger er blevet
behandlet, til hvilket formål de
er blevet behandlet og den
dataansvarliges identitet.
Ret til berigtigelse
Hvis dine oplysninger er urigtige eller
ufuldstændige, har du ret til at få dem
korrigeret.
Ret til at begrænse
behandlingen
Under visse omstændigheder, f.eks.
hvis du bestrider rigtigheden af de
behandlede oplysninger, eller hvis du
ikke er sikker på, at dine oplysninger
behandles lovligt, kan du anmode
den dataansvarlige om at begrænse
behandlingen af oplysningerne.
Ret til dataportabilitet
Denne rettighed giver dig mulighed
for at få udleveret de oplysninger om
dig, som den dataansvarlige ligger
inde med, og overføre dem fra én
dataansvarlig til en anden. Dette skal
den dataansvarlige gøre for dig, hvis
det er teknisk muligt.

Ret til ikke at blive underlagt
automatiske individuelle
afgørelser, herunder
profilering
Du har ret til ikke at blive underlagt en
afgørelse, der alene er baseret på automatisk
behandling, herunder profilering, hvis den
har retsvirkning eller på tilsvarende vis
betydeligt påvirker dig.

Ret til indsigelse
Du kan af tvingende legitime grunde
gøre indsigelse mod behandling af
oplysninger vedrørende dig.

Ved personoplysninger forstås enhver oplysning, der direkte eller indirekte vedrører en
identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, der direkte
eller indirekte navnlig kan identificeres ved en identifikator som et navn, et identifikationsnummer,
lokaliseringsoplysninger, en online identifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for
den fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale
identitet.
Eksempler: navn, e-mailadresse, årlig bedømmelsesrapport og lægejournaler, men også indirekte
identificerbare oplysninger som personnummer, IP-adresse, forbindelseslogfiler, faxnummer,
biometri osv.
Ved den dataansvarlige forstås den institution eller det organ, der bestemmer formålene
med behandlingen af personoplysningerne og midlerne dertil. Den dataansvarlige
har navnlig pligt til at sikre datakvaliteten og, for EU’s institutioner og organer, at
anmelde behandlingen til den databeskyttelsesansvarlige (DPO). Derudover har den
dataansvarlige ansvar for de sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter oplysningerne.
Den dataansvarlige er også den instans, der modtager anmodninger fra registrerede, når disse
udøver deres rettigheder. Den dataansvarlige skal samarbejde med DPO’en og kan rådføre sig
med denne med henblik på stillingtagen til ethvert spørgsmål vedrørende databeskyttelse.
Ved behandling forstås en handling eller et sæt handlinger, der udføres på personoplysninger
eller på et sæt personoplysninger, uanset om dette foretages automatisk, såsom indsamling,
registrering, ordning, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, orientering, brug,
afsløring ved transmission, formidling eller anden form for tilgængeliggørelse, sammenstilling eller
samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.
Eksempler: ansættelsesprocedurer, tildeling af støtte, liste over eksterne eksperter, ledelse af
arrangementer, offentliggørelse af billeder, oprettelse af en online samarbejdsplatform for borgere
eller medarbejdere.
Behandling finder også sted i situationer, hvor europæiske institutioner giver medlemsstaterne
et teknisk værktøj eller en løsning, der skal lette informationsudvekslingen og samtidig beholder
adgangen til de pågældende personoplysninger eller fører register over forbindelseslogfiler for
platformen.

For at få mere at vide om de nye databeskyttelsesregler kan du læse vores
andre faktablade:
•
•

Dokumentation af databehandling: The EDPS guide to ensuring
accountability
New data protection rules for EU institutions and how they
affect YOU
eller besøge EDPS’ websted (www.edps.europa.eu).

Dette faktablad er udgivet af Den Europæiske Tilsynsførende for
Databeskyttelse (EDPS), der er en uafhængig EU-myndighed, som er oprettet
i 2004 med henblik på at:
•
•
•

føre tilsyn med EU’s institutioners og organers aktiviteter i forbindelse
med behandling af personoplysninger
rådgive om lovgivningen om databeskyttelse
samarbejde med tilsvarende myndigheder for at sikre konsekvent
databeskyttelse.

www.edps.europa.eu
@EU_EDPS
EDPS
European Data Protection Supervisor

