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2018 viste databeskyttelsens styrke og begrænsninger.

To år efter vedtagelsen, den 25. maj 2018, fik den generelle forordning om databeskyttelse fuld virkning.

Folk lagde mærke til det, da de blev bombarderet med enslydende e-mails, som oplyste dem om en opdateret 
privatlivspolitik og i de fleste tilfælde anmodede dem om at acceptere den for fortsat at anvende tjenesten. I stedet for 
at tilpasse deres arbejdsmetoder for bedre at beskytte interesserne hos dem, der anvender deres tjenester, synes 
virksomhederne hidtil i højere grad at have behandlet den generelle forordning om databeskyttelse som et juridisk 
puslespil med henblik på at fastholde deres egen måde at gøre tingene på.

Vi må imidlertid forvente, at dette vil blive ændret i de kommende år.

Den største trussel mod den enkeltes frihed og værdighed kommer fra visse virksomheders – eller dataansvarliges – 
uforholdsmæssige informationsstyrke og det bredere, stive økosystem af ”trackers”, ”profilers” og ”targeters”, som er 
i stand til at indsamle og anvende disse oplysninger.

Blot tre måneder inden den generelle forordning om databeskyttelse kunne håndhæves fuldt ud, skabte misbrug af 
personoplysninger store overskrifter og blev genstand for officielle undersøgelser, ikke kun i Europa-Parlamentet, men 
også i nationale hovedstæder, fra Washington DC over London til Delhi. De offentlige politiske beslutningstagere er nu 
meget opmærksomme på den trussel, som den nuværende situation udgør, ikke blot mod forbrugernes frihed 
i e-handelsmiljøet, men også mod selve demokratiet.

Der kan ikke blot ske tilsidesættelser af hele systemet, det er også modtageligt for manipulation fra aktører med 
politiske dagsordener, som har til formål at underminere tillid og samfundets sammenhængskraft. Lakmusprøven for, 
hvor solid EU’s retlige ordning reelt er, vil være integriteten af valget til Europa-Parlamentet i 2019.

En ensartet håndhævelse af alle regler, herunder databeskyttelse, med henblik på at forebygge og straffe ulovlig 
indblanding i valget, er afgørende nødvendig. Vi beklager derfor dybt forsinkelsen i vedtagelsen af ajourførte regler om 
e-databeskyttelse. Uden disse ajourførte regler til at sikre respekt for de mest intime, følsomme oplysninger og privat 
kommunikation er virksomheder og enkeltpersoner fortsat udsatte og sårbare og omfattet af et sammensurium af 
EU-bestemmelser og retlig usikkerhed, som ikke giver os kontrol over vores egne digitale selv.

EU’s dagsorden for databeskyttelsesreform opnåede dog én stor gevinst inden udgangen af året. Den 11. december 
2018 sikrede ikrafttrædelsen af den generelle forordning om databeskyttelse i EU-institutionerne, at alle 66 af de af 
EU’s institutioner og organer, som vi fører tilsyn med, samt EDPS selv nu er omfattet af samme stringens som 
dataansvarlige i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse.

Efter to års intense forberedelser, hvor vi har arbejdet i tæt samarbejde med ikke blot vores databeskyttelseskolleger 
i institutionerne, men også med den øverste ledelse og andre EU-ansatte, er EU-institutionerne nu i stand til at gå foran 
med et godt eksempel i forbindelse med deres gennemførelse af databeskyttelsesregler.

På den internationale konference for databeskyttelsesmyndigheder og -ansvarlige i oktober havde vi æren af at sætte 
fokus på EU’s indsats for etik og menneskelig værdighed. Verdens databeskyttelsesmyndigheder gik foran ved at 
undersøge de menneskelige konsekvenser af kunstig intelligens, mens en usædvanlig omfattende og mangeartet 
samling af stemmer fra hele verden mødtes i forbindelse med det offentlige møde under konferencen for at drøfte, 
hvordan teknologien ”disrupter” vores liv, og opfordre til en ny konsensus om, hvad der er rigtigt og forkert i det digitale 
rum. Vi vil fortsat fremme denne samtale i 2019 og derefter.

På globalt plan viser databeskyttelse fortsat sin geostrategiske betydning. Vi ser dette i den igangværende debat om 
værnet om privatlivets fred og den forestående (gensidige) afgørelse om tilstrækkeligheden af databeskyttelsesgarantier 
i Japan. Vi ser det også i den betydning, som de retshåndhævende myndigheder tillægger databeskyttelse. Vores rolle 
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som praktisk tilsynsmyndighed for Den Europæiske Politienhed, Europol, er nu veletableret, og i slutningen af 2019 
påtager vi os en lignende rolle for EU’s enhed for retligt samarbejde, Eurojust.

Det nye Europæiske Databeskyttelsesråd (Databeskyttelsesrådet), som påbegyndte sit arbejde den 25. maj 2018, står 
over for en meget stor udfordring med hensyn til at godtgøre, at 29 uafhængige myndigheder kan handle i samlet flok 
og respektere hinandens tilgange og metoder, men samtidig gå i retning af en klart og pålideligt troværdig europæisk 
håndhævelseskultur. Det glæder os meget, at sekretariatet, som stilles til rådighed af EDPS, var fuldt funktionsdygtigt 
fra første dag efter ikrafttrædelsen af den generelle forordning om databeskyttelse, og vi vil fortsat yde støtte de steder, 
hvor vi kan gøre dette.

Wojciech og jeg er nu i det sidste år af vores mandat. I marts 2015 offentliggjorde vi en strategi med vores vision, 
målsætninger og indsatsområder for de kommende år. I de kommende måneder vil vi offentliggøre en oversigt over 
vores indsats i relation til strategien og sikre, at vi holder os selv ansvarlige for de mål, vi fastsatte i 2015.

Giovanni Buttarelli
Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse

Wojciech Wiewiórowski
Assisterende tilsynsførende
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@EU_EDPS

#EDPS strategy envisions #EU as a whole 
not any single institution, becoming a 
beacon and leader in debates that are 
inspiring at global level

I EDPS’ strategi 2015-2019 beskriver vi en vision om et 
EU, der er et forbillede i den globale dialog om 
databeskyttelse og privatlivets fred i den digitale 
tidsalder. Vi fastsatte en udfordrende og ambitiøs 
dagsorden for os selv, som vi har tilstræbt at 
gennemføre i løbet af det nuværende mandat.

Vi gjorde store fremskridt mod at nå disse mål i 2018, 
et år, der kunne anses for at være centralt både 
i databeskyttelsens historie og i EDPS’ historie.

Ny lovgivning til en ny tidsalder

Den ene af de tre målsætninger i vores strategi var at 
indlede et nyt kapitel inden for databeskyttelse i EU. 
Teknologien udviklet sig med hastige skridt, og den 
måde, vi lever på, som enkeltpersoner og som 
samfund, ændrer sig også hurtigt for at tage højde for 
dette. Logisk set var det også nødvendigt at ajourføre 
EU’s databeskyttelsesregler – ikke med henblik på at 
bremse innovation, men for at garantere, at den 
enkeltes grundlæggende rettigheder er beskyttet i den 
digitale tidsalder.

Den 25. maj 2018 fik en ny databeskyttelseslovgivning 
fuld virkning for alle virksomheder og organisationer, 
der opererer i EU-medlemsstaterne. Den generelle 
forordning om databeskyttelse markerede det første 
skridt hen imod at sikre en omfattende og effektiv 
beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred for 
alle fysiske personer i EU.

Med denne nye lovgivning blev Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd oprettet. Dette nye organ, der 
består af databeskyttelses myndighederne i de 

28 EU-medlemsstater og EDPS, har til opgave at sikre 
en ensartet anvendelse af den generelle forordning om 
databeskyttelse i hele EU. Da EDPS skulle stille 
sekretariatet til rådighed for dette nye EU-organ, blev 
der i begyndelsen af 2018 brugt megen tid og energi på 
at sikre, at Databeskyttelsesrådet ville være klar til at 
håndtere en stor arbejdsbyrde fra den nye forordnings 
første dag. Vi har fortsat ydet Databeskyttelsesrådets 
sekretariat administrativ støtte i løbet af året og har 
også deltaget fuldt ud som medlem af selve 
Databeskyttelsesrådet.

@EU_EDPS

Memorandum of Understanding signed 
between European Data Protection Board 
(EDPB) & European Data Protection 
Supervisor (EDPS) during 1st EDPB 
plenary meeting today outlining way in 
which EDPB and EDPS will cooperate 
@Buttarelli_G & Andrea Jelinek 
#GDPRDay https://t.co/piKtWb5Yys

Vi kom endnu et skridt nærmere på at opnå en 
omfattende ramme for databeskyt telse med 
vedtagelsen af nye regler for EU’s institutioner og 
organer. Forordning 2018/1725 trådte i kraft den 11. 
december 2018, hvorved reglerne for EU-institutionerne 
blev bragt i overensstemmelse med reglerne i den 
generelle forordning om databeskyttelse.

Som tilsynsmyndighed for databeskyttelse i EU’s 
institutioner og organer stod vi over for den betydelige 
udfordring med at sikre, at de alle var forberedt på 
disse nye regler. I 2017 indledte vi en kampagne med 
besøg, kurser og møder (se EDPS’ uddannelses-
aktiviteter i), som blev intensiveret i løbet af 2018. Disse 
havde til formål at skabe øget opmærksomhed om de 
nye regler og bidrage til at sikre, at EU-institutionerne 
havde den fornødne viden og redskaberne til at 
anvende dem i praksis.

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/strategy/strategy-2015-2019_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://t.co/piKtWb5Yys
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=en
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Regulation 2018/1725 on protection of 
natural persons w/ regard to processing of 
#personaldata by #EUInstitutions, bodies, 
offices & agencies enters into force today, 
bringing #dataprotection rules for #EUI in 
line w/ standards imposed by #GDPR 
https://europa.eu/!Kx84fu #GDPRforEUI

Disse aktiviteter have specifikt fokus på at tilskynde til 
udv ik l i ng  a f  en  ku l tu r  a f  ansvar l i ghed 
i EU-institutionerne. Vi ønskede at sikre, at de ikke kun 
overholder databeskyttelsesreglerne, men at de kan 
påvise denne overholdelse. Et væsentligt element 
i denne forbindelse var at skabe bevidsthed om, at 
behandlingen af personoplysninger – selv når det sker 
lovligt – kan bringe den enkeltes rettigheder og friheder 
i fare. Disse aktiviteter vil fortsætte i 2019, da vi 
bestræber os på at sikre, at EU-institutionerne går 
foran i forbindelse med anvendelsen af nye 
databeskyttelsesregler.

Misbruget af personoplysninger til sporings- og 
profileringsformål og teknologiens rolle i vores samfund 
var genstand for betydelig offentlig debat i 2018. EDPS 
og databeskyttelseskredsene generelt gik foran i denne 
debat, og EDPS bidrog på to hovedfronter: gennem 
vores udtalelse om onl inemanipulat ion og 
personoplysninger og vores udtalelse om indbygget 
privatlivsbeskyttelse.

Mens førstnævnte havde fokus på behovet for at udvide 
rækkevidden af beskyttelsen af den enkeltes interesser 
i dagens digitale samfund, behandlede sidstnævnte de 
nye udfordringer, der følger af den teknologiske og 
retlige udvikling. I retlig henseende kræver den nye 
generation af databeskyttelsesregler i den generelle 
forordning om databeskyttelse, direktiv 2016/680 og 
fo ro rdn ing  2018 /1725 om behand l ing  a f 
personoplysninger i EU’s institutioner, at de 
dataansvarlige tager hensyn til det aktuelle tekniske 
niveau i forbindelse med tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger til implementering af databeskyttelses-
principper og -garantier. Dette kræver også, at 
tilsynsmyndighederne er bekendt med det aktuelle 
tekniske niveau på dette området, og at de følger dets 
udvikling. Samarbejde på dette område er af afgørende 

betydning for at sikre, at disse principper anvendes 
konsekvent. Udtalelsen byggede også på vores 
samarbejde med Internet Privacy Engineering Network 
(IPEN) med henblik på at tilskynde til dialog mellem 
politiske beslutningstagere, reguleringsmyndigheder, 
erhvervslivet, den akademiske verden og civilsamfundet 
om, hvordan nye teknologier kan udformes på en sådan 
måde, at de gavner den enkelte og samfundet.

De nye databeskyttelsesregler indfører også princippet 
om ansvarlighed. Alle dataansvarlige, herunder EU’s 
institutioner og organer, skal sikre, at de kan påvise 
overholdelse af de nye regler. Dette gælder også 
forvaltningen og styringen af deres IT-infrastruktur og 
-systemer. For at bidrage hertil udvidede vi vores 
katalog over specifikke retningslinjer til at omfatte bl.a. 
retningslinjer for brugen af cloudcomputingtjenester fra 
EU-forvaltningens side og endvidere retningslinjer for 
IT-forvaltning og IT-styring. I 2018 påbegyndte vi også 
et systematisk program med henblik på at verificere 
EU-organers overholdelse af EDPS’ retningslinjer.

Balance mellem sikkerhed og privatlivets 
fred

Den 1. maj 2018 markerede etårsdagen for EDPS’ 
overtagelse af ansvaret for at føre tilsyn med 
behandlingen af personoplysninger i forbindelse med 
operationelle aktiviteter i EU’s retshåndhævelses-
agentur, Europol. Et af de indsatsområder, der i vores 
strategi anses for at spille en afgørende rolle for 
indledningen af et nyt kapitel inden for databeskyttelse 
i EU, er at fremme en oplyst debat om sikkerhed og 
privatlivets fred. Som et EU-agentur, der har til opgave 
at sikre EU’s sikkerhed og samtidig beskytte de 
grundlæggende rettigheder til privatlivets fred og 
databeskyttelse, er Europol et godt eksempel på de 
fremskridt, vi gør på dette område.

Vi har fortsat stærke relationer til Europols databeskyt-
telsesansvarlige og databeskyttelsesfunktion, hvilket 
gør det muligt for os at sikre, at vi er i stand til at 
foregribe eventuelle problemer og planlægge fremtidige 
aktiviteter. Vi gennemførte vores anden inspektion af 
databehandlingsaktiviteter i agenturet i maj 2018 og 
fortsatte med at give råd og behandle klager, når det 
var relevant.

Sikkerheden ved EU’s grænser er fortsat et varmt 
emne, og EU-lovgiveren fremlagde en række nye 
forslag i 2018, som havde til formål at øge sikkerheden 
og forbedre grænseforvaltningen. Selv om vi erkender 
behovet for en større sikkerhed i EU, bør dette ikke ske 
på bekostning af databeskyttelse og privatlivets fred.

https://europa.eu/!Kx84fu
https://edps.europa.eu/node/3095#accountability
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/online-manipulation-and-personal-data_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/privacy-design_en
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/guidelines-use-cloud-computing-services-european_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/it-governance-and-it-management_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/it-governance-and-it-management_en
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer


Bruxelles – 31. januar

Vi startede tæt på hvor vi har hjemme med et 
kursus for Den Europæiske Ombudsmand i 
Bruxelles (også tilgængeligt for 
ombudsmandens medarbejdere i Strasbourg 
gennem et videolink). Kurset havde deltagelse 
af kontor- og afdelingschefer foruden andre 
relevante medarbejdere.

Bruxelles – 16. februar (og mere)

Vi afholdt et to-timers kursus for EU-chefer fra 
Den Europæiske Forvaltningsskole (EUSA). 
Dette var ikke en engangsbegivenhed – vi 
vendte tilbage til EUSA yderligere seks gange i 
løbet af året. Takket være vores kurser er 
EUSA's-medarbejdere nu bedre rustet til at 
forhandle om den nye forordning 2018/1725.

Lissabon – 25. maj

25. maj fejrede vi ikrafttrædelsen af GDPR 
sammen med kolleger fra Det Europæiske 
Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) og Det 
Europæiske Overvågningscenter for Narkotika 
og Narkotikamisbrug (EMCDDA) ved at afholde 
et uddannelseskursus, der forbereder dem på 
overgangen til den nye forordning.

Bruxelles – 7. juni

Da det for alvor blev sommer, tog vi over til 
Avenue de Beaulieu i Bruxelles for at afholde et 
kursus om nye databeskyttelsesforpligtelser for 
medarbejdere, der arbejder i GD CLIMA og GD 
for Mobilitet og Transport samt andre 
interesserede kolleger.

Maastricht – 26. juni

Den 26. juni og igen den 3. december tog EDPS' 
inspektionschefer til Maastricht for at holde et 
foredrag for deltagere i 
databeskyttelsescerti�ceringen af Det 
Europæiske Institut for O�entlig Administration. 
Dette totimers forløb havde overskriften 
"Overvågning af databeskyttelse: 
databeskyttelsesmyndighedernes rolle".

Luxembourg – 30.-31. januar

Andre EDPS-kolleger tog lidt længere væk og 
afholdt et todages kursus for medarbejdere i 
EU-institutioner med base i Luxembourg. Der 
deltog over 200 gæster. Mens vi var der, afholdt 
vi desuden et uddannelseskursus for 
medarbejdere på højt ledelsesniveau fra 
Europa-Parlamentet, Kommissionen, 
EU-Domstolen, Revisionsretten, Den 
Europæiske Investeringsbank, 
Oversættelsescentret (CdT), EIF og 
Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, 
Landbrug og Fødevarer.

Athen – 1.-2. marts

Dette todages uddannelseskursus, der blev 
afholdt for personale i Den Europæiske Unions 
Agentur for Net- og Informationssikkerhed 
(ENISA) og Det Europæiske Center for Udvikling 
af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP), var en god 
mulighed for at bekræfte de gældende 
databeskyttelsesforpligtelser og introducere de 
nye forpligtelser i henhold til den reviderede 
forordning. Vi iværksatte desuden et casestudie 
om eventstyring, som viste sig så nyttigt, at det 
blev gentaget på andre uddannelseskurser i 
løbet af året.

Bruxelles – 29. maj

Bare �re dage efter ikrafttrædelsen af den 
generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) 
bød EDPS velkommen til 23 nyudnævnte 
databeskyttelsesansvarlige (DPO) og 
assisterende databeskyttelsesansvarlige fra EU's 
institutioner og organer til et kursus i e�ektiv 
beskyttelse af personoplysninger i deres nye 
arbejde. Endnu en sådan uddannelsesevent for 
DPO’er skulle afholdes den 10. december.

Bruxelles – 14. juni

Vi afholdt et webinar for EU's Publikationskontor 
og andet EUI-personale, der arbejder med 
publikationer, kommunikation, sociale medier 
og webteams. Vores arbejde sluttede dog ikke 
der. Samme dag afholdt vi et uddannelseskursus 
for EU's Udenrigstjeneste.

EDPS' uddannelsesaktiviteter i
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EU-Domstolen, Revisionsretten, Den 
Europæiske Investeringsbank, 
Oversættelsescentret (CdT), EIF og 
Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, 
Landbrug og Fødevarer.

Athen – 1.-2. marts

Dette todages uddannelseskursus, der blev 
afholdt for personale i Den Europæiske Unions 
Agentur for Net- og Informationssikkerhed 
(ENISA) og Det Europæiske Center for Udvikling 
af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP), var en god 
mulighed for at bekræfte de gældende 
databeskyttelsesforpligtelser og introducere de 
nye forpligtelser i henhold til den reviderede 
forordning. Vi iværksatte desuden et casestudie 
om eventstyring, som viste sig så nyttigt, at det 
blev gentaget på andre uddannelseskurser i 
løbet af året.

Bruxelles – 29. maj

Bare �re dage efter ikrafttrædelsen af den 
generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) 
bød EDPS velkommen til 23 nyudnævnte 
databeskyttelsesansvarlige (DPO) og 
assisterende databeskyttelsesansvarlige fra EU's 
institutioner og organer til et kursus i e�ektiv 
beskyttelse af personoplysninger i deres nye 
arbejde. Endnu en sådan uddannelsesevent for 
DPO’er skulle afholdes den 10. december.

Bruxelles – 14. juni

Vi afholdt et webinar for EU's Publikationskontor 
og andet EUI-personale, der arbejder med 
publikationer, kommunikation, sociale medier 
og webteams. Vores arbejde sluttede dog ikke 
der. Samme dag afholdt vi et uddannelseskursus 
for EU's Udenrigstjeneste.

EDPS' uddannelsesaktiviteter i
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Luxembourg – 1.-2. oktober

På opfordring af EU's domstol (CJEU) vendte vi 
tilbage til Luxembourg for at afholde et kursus 
om den nye forordning. Der var over 400 gæster 
fra en række forskellige EU-institutioner.

Stockholm – 18. september

Vi afholdt et undervisningskursus på det årlige 
møde i netværket af webansvarlige fra EU's 
agenturer og organer. Det viste sig at være en 
fantastisk mulighed for at diskutere 
databeskyttelsesspørgsmål direkte med EU's 
kommunikationsmedarbejdere.

Bruxelles – 23. oktober

Europa-Kommissionen og de nationale 
konkurrencemyndigheder i alle EU’s 
medlemsstater samarbejder med hinanden 
gennem Det Europæiske Konkurrencenetværk 
(ECN). I oktober a�agde vi GD COMP et besøg for 
at vejlede Det Europæiske Konkurrencenetværk 
om databeskyttelsesforhold i forbindelse med 
undersøgelser og tilsyn.

Bruxelles – 7. november

Vi afholdt et uddannelseskursus vedrørende 
databeskyttelse for GD FISMA (Kommissionens 
afdeling med ansvar for EU's bank- og 
�nanspolitik). Den omfattede grundlæggende 
databeskyttelse, registreredes rettigheder og et 
casestudie om eventstyring.

Bruxelles – 20. november

Kun én dag før o�entliggørelsen af forordning 
(EU) 2018/1725 blev det sidste kursus i 2018 
afholdt for personalet i 
EFTA-Tilsynsmyndigheden.

Paris – 26. november

Da vi nærmede os slutningen af året, tog EDPS 
til Paris for at a�ægge et kontrolbesøg hos 
Den Europæiske Unions Institut for 
Sikkerhedsstudier. I tilstedeværelse også af 
assisterende vejleder Wojciech Wiewiórowski 
afholdt det udsendte eksperthold et kursus 
om den nye forordning

Torino – 20.-21. september

På anmodning fra Det Europæiske 
Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) gennemgik vi 
casestudier i databeskyttelse med en bred vifte af 
kolleger, herunder deltagere fra ETF, Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), 
Det Fælles Forskningscenter (FFC) og Det 
Europæiske Universitetsinstitut.

Frankfurt – 12. november

Midt i november tog vi til Tyskland for at afholde 
et uddannelseskursus om 
databeskyttelsesaspekter af banktilsyn for 
personale i ECB samt ansatte i Den Europæiske 
F o r s i k r i n g s - o g 
Arbejdsmarkedspensionsmyndighed (EIOPA) i 
Frankfurt. Uddannelseskurset gennemførtes i 
samarbejde med den Europæiske Centralbanks 
databeskyttelsesansvarlige og den private sektor 
(Union Investment).

Bruxelles – 21. november

21. november gav EDPS en præsentation for 
Udvalget for Sikkerhed inden for Civil Luftfart i 
GD MOVE.

Bruxelles – 3. december

EDPS sluttede årets uddannelsesforløb samme 
sted som vi var begyndt, hjemme i Bruxelles. Vi 
afholdt kurser for GD COMM og andre af 
Europa-Kommissionens repræsentationer om, 
hvilke konsekvenser den nye forordning ville 
have for deres events.
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@EU_EDPS

1.5 year of very fruitful & sincere 
cooperation: #EDPS supervision of 
@Europol aiming to ensure that #Europol 
as #controller embeds #dataprotection in 
all operations under their responsibility 
#accountability @W_Wiewiorowski  
at the Joint Parliamentary Scrutiny Group 
on Europol

Fremme af ansvar lig og informeret polit isk 
beslutningstagning er et andet af de indsatsområder, 
der er nødvendige for at indlede et nyt kapitel inden for 
databeskyttelse i EU. På denne baggrund afgav vi en 
række udtalelser om forslag vedrørende EU’s 
grænsepolitik i 2018. Én af disse havde fokus på den 
fremtidige informationsudveksling i EU og vedrørte 
forslag til to forordninger om en ramme for 
interoperabilitet mellem store informationssystemer 
i EU. Da konsekvenserne af dette forslag for 
databeskyttelse og andre grundlæggende rettigheder 
og frihedsrettigheder er usikre, vil vi igangsætte en 
debat om dette spørgsmål i begyndelsen af 2019 for at 
sikre, at de undersøges i detaljer.

Vi fortsatte også vores tætte samarbejde med 
databeskyttelsesmyndigheder for at sikre et effektivt og 
koordineret tilsyn med EU’s store IT-databaser, der 
anvendes til at støtte EU’s politikker vedrørende asyl, 
grænseforvaltning, politisamarbejde og migration.

@EU_EDPS

#EDPS calls for wider debate on the 
future of information sharing in the #EU. 
Read the EDPS opinion on the 
#interoperability between the EU large-
scale information systems http://europa.
eu/!Rv88rR and the press release  
http://europa.eu/!uW44UM 

Udvikling af partnerskaber

Fremme af ansvar lig og informeret polit isk 
beslutningstagning er imidlertid langt fra begrænset til 
området EU’s sikkerhed og grænsepolitik. I 2018 afgav 
EDPS 11 udtalelser, herunder to efter anmodning fra 
Rådet, om spørgsmål l ige fra kompetence 
i ægteskabssager til interoperabilitet mellem store 
informationssystemer i EU.

Vi fremsatte også 14 sæt formelle bemærkninger. 
Disse svarer til udtalelser, men er typisk kortere og 
mere tekniske. Europa-Parlamentet eller ét af dets 
udvalg havde udtrykkeligt anmodet om nogle af vores 
bemærkninger, og de vedrørte ikke de oprindelige 
lovgivningsforslag, men forslag til ændring og resultater 
af forhandlinger mellem medlovgiverne.

Under hensyntagen til, at vi også beskæftigede os med 
over 30 uformelle høringer om udkast til forslag fra 
Kommissionen, viser disse antal klart det øgede behov 
for – og relevansen af – uafhængig ekspertrådgivning 
om de databeskyttelsesmæssige konsekvenser af 
EU-initiativer samt den stigende interesse fra 
institutionelle interessenter i EU. Vi ser frem til at 
fortsætte dette gensidigt fordelagtige samarbejde i de 
kommende år inden for rammerne af styrkede 
høringsbeføjelser som led i lovgivningsproceduren 
i henhold til den nye forordning 2018/1725.

Vi fortsatte også vores indsats for at sikre, at aktiviteter 
i EU-institutionerne gennemføres i overensstemmelse 
med de relevante databeskyttelseslove, ved at afgive 
udtalelser om forudgående kontrol, undersøge klager 
og overvåge overholdelsen ved hjælp af de forskellige 
redskaber, vi råder over.

Strategien forpligter EDPS til at etablere partnerskaber 
med henblik på at opnå større databeskyttelsesmæssig 
konvergens på globalt plan. Mens data strømmer på 
internationalt plan, på tværs af grænser, vedtages 
databeskyttelsesreglerne hovedsagelig på nationalt - 
og i bedste fald regionalt – plan.

På denne baggrund fortsætter vi vores samarbejde 
med vores regionale og internationale partnere for at 
integrere databeskyttelse i internationale aftaler og 
sikre en konsekvent beskyttelse af personoplysninger 
i hele verden.

Vi deltager også i drøftelser om konstateringer af et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Disse aftaler indgås 
af Europa-Kommissionen på EU-medlemsstaternes 
vegne og giver mulighed for overførsel af data fra 
EU - lande  t i l  l ande  uden  fo r  EU,  hv i s 
databeskyttelsesregler anses for at give tilstrækkelig 

https://edps.europa.eu/node/3105#large_scale_it-systems
https://edps.europa.eu/node/3105#large_scale_it-systems
http://europa.eu/!Rv88rR
http://europa.eu/!Rv88rR
http://europa.eu/!uW44UM
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beskyttelse. I 2018 bidrog vi specifikt til den anden 
fælles evaluering af EU’s og USA’s værn om privatlivets 
fred og til Databeskyttelsesrådets udtalelse om et 
forslag til aftale om tilstrækkelighed med Japan.

@EU_EDPS

Glad #EDPS has strongly contributed to a 
balanced @EU_EDPB opinion of 
paramount importance on the first #GDPR 
adequacy finding: Not a red light, but 
improvements are recommended to 
achieve a robust #EU & #Japan 
#dataprotection deal

Digital etik og den internationale 
konference

Vi iværksatte EDPS’ initiativ vedrørende etik i 2015 som 
en del af vores engagement i at oprette globale 
partnerskaber. Vi ønskede at skabe en global 
diskussion om, hvordan vores grundlæggende 
rettigheder og værdier kan opretholdes i den digitale 
tidsalder.

Tre år efter er digital etik nu i høj grad på den 
internationale dagsorden.

@EU_EDPS

#EDPS @Buttarelli_G opens the 2018 
Olympic Games on #Privacy -  
“Choose humanity: putting the dignity 
back into digital”. The 40th International 
Conference will explore the human 
dimension of new technologies. 
#DebatingEthics @icdppc2018

Vi indledte 2018 med at offentliggøre rapporten fra den 
rådgivende etikgruppe. Rapporten er et nyttigt redskab 
til at hjælpe os med at forstå, hvordan den digitale 
revolution har ændret den måde, vi lever vores liv på, 
både som enkeltpersoner og som samfund. Den 
beskriver også de ændringer og udfordringer, dette 
indebærer for databeskyttelse. Herfra var vi i stand til 
at udvide vores undersøgelse til at nå ud til et meget 
større publikum gennem en offentlig høring, der blev 
iværksat i begyndelsen af sommeren 2018. 
Resultaterne af høringen viste, hvor vigtigt det er at 
gøre  f remsk r id t  på  e t i kområdet ,  og  a t 
databeskyttelsesmyndighederne bør spille en proaktiv 
rolle i denne forbindelse.

Det var imidlertid den internationale konference for 
databeskyttelsesmyndigheder og -ansvarlige, kaldet 
databeskyttelsens olympiske lege af EDPS Giovanni 
Buttarelli, der virkelig satte diskussionen om digital etik 
på den internationale dagsorden.

Det of fentlige møde under den internationale 
konference havde fokus på Debating Ethics: Dignity 
and Respect in Data Driven Life (Debat om etik: 
værdighed og respekt i et datadrevet liv). Med over 
1 000 deltagere med en lang række forskellige 
baggrunde, nationaliteter og professioner, oplæg fra 
højt profilerede talere og en stor mediedækning havde 
arrangementet til formål at fremme debatten om 
spørgsmålet og sætte nye etiske og juridiske spørgsmål 
højt på dagsordenen hos databeskyt telses-
myndighederne og andre i hele verden. EDPS opfattes 
nu som førende på dette område og vil arbejde hårdt 
for at videreføre debatten.

Intern administration

Med vores voksende rolle og ansvarsområder har en 
god intern administration været vigtigere end 
nogensinde med hensyn til at sikre, at vi er i stand til at 
nå vores mål.

EDPS’ enhed for ressourcer, budget og administration 
(HRBA) klarede to særligt store forberedende opgaver 
i  2018. Arbejdet med forberedelserne t i l 
Databeskyttelsesrådets nye sekretariat blev intensiveret 
betydeligt for at sikre, at Databeskyttelsesrådet blev 
administrativt og logistisk forberedt til at påbegynde 
arbejdet den 25. maj 2018. Dette omfattede bl.a sikring 
af, at alle medarbejdere i Databeskyttelsesrådet var 
omfattet af de samme regler som medarbejderne hos 
EDPS og kunne nyde godt af de samme rettigheder.

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ethics_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/ethical-framework/ethics-advisory-group-report-2018_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/ethical-framework/ethics-advisory-group-report-2018_en
https://www.privacyconference2018.org/en/40th-international-conference-data-protection-privacy-commissioners
https://www.privacyconference2018.org/en/40th-international-conference-data-protection-privacy-commissioners
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Forud for den nye forordning om databeskyttelse 
i EU-institutionerne skulle vi også sikre, at alle EDPS’ 
HR-beslutninger var i overensstemmelse med de nye 
regler. Vi foretog derfor en fuld gennemgang af alle 
EDPS’ databehandlingsaktiviteter på HR-området og 
reviderede vores tilgang efter behov.

Foruden en række initiativer, der havde til formål at 
forbedre vores HR-politikker, iværksatte vi en 
almindelig udvælgelsesprøve for at oprette en pulje af 
højt kvalificerede databeskyttelseseksperter for at 
dække vores fremtidige rekrutteringsbehov. Ved 
indgangen til 2019 er vores hovedformål at sikre et 
effektivt og behageligt arbejdsmiljø for alle, der arbejder 
hos EDPS.

Formidling af databeskyttelse

Betydningen af EDPS’ kommunikationsaktiviteter er 
steget betydeligt i de seneste par år. En effektiv 
kommunikation er af afgørende betydning for at sikre, 
at vi kan opnå målene i vores strategi. Hvis vores 
arbejde ikke er synligt, kan det ikke få den ønskede 
indvirkning.

Ud over at konsolidere vores indsats for at forbedre og 
øge indvirkningen af vores tilstedeværelse på 
internettet iværksatte og gennemfør te vi to 
kommunikationskampagner. Vores kommunikation-
sindsats for den internationale konference i 2018 bidrog 
ikke blot til at sikre, at konferencen selv blev en succes, 
men også at debatten om digital etik nåede ud til det 
bredest mulige publikum.

@EU_EDPS

The key word of #GDPRforEUI is 
#accountability. It means that personal 
data protection should be embedded in 
culture of organizations. Comply with 
#dataprotection law & demonstrate your 
compliance! Read our factsheet  
https://europa.eu/!PY43hU & watch video 
https://europa.eu/!MM88bY

I december 2018 rettede vi vores opmærksomhed mod 
den nye fo ro rdn ing om databesky t te lse 

i EU-institutionerne. Vores kommunikationskampagne 
skulle supplere og styrke de igangværende 
oplysningsaktiviteter. Den var ikke kun rettet til 
EU-ansatte, men havde også til formål at sikre, at 
personer uden for EU-institutionerne var opmærksomme 
på de nye regler og på, hvordan de kunne berøre dem.

Med EDPS’ stadig større globale tilstedeværelse og 
indflydelse kan vi se frem til endnu et travlt år i 2019.

Nøgleresultatindikatorer for 2018

Vi anvender en række nøgleresultatindikatorer til at 
hjælpe os med at følge vores resultater. Dette sikrer, at 
vi om nødvendigt kan justere vores aktiviteter for at øge 
gennemslagskraften af vores arbejde og udnytte 
ressourcerne bedre. Disse nøgleresultatindikatorer 
afspejler de strategiske mål og handlingsplanen i vores 
strategi 2015-2019.

Nedenstående resultattavle for nøgleresultatindikatorer 
indeho lder  en  kor t  besk r ive lse  a f  hver 
nøgleresultatindikator og resultaterne pr. 31. december 
2018. I de fleste tilfælde måles resultaterne i forhold til 
de oprindelige mål.

I 2018 opfyldte eller overgik vi – i nogle tilfælde 
væsentligt – målene i hovedpar ten af vores 
nøgleresultatindikatorer. Dette viser, at gennemførelsen 
af de pågældende strategiske mål er godt på vej, og at 
der ikke er behov for korrigerende foranstaltninger.

I to tilfælde har vi ikke overvågningsresultater. 
I forbindelse med nøgleresultatindikator 6 valgte vi 
i løbet af 2018 at overvåge og prioritere vores 
politikaktiviteter i relation til de relevante prioriterede 
foranstaltninger, der er skitseret i vores strategi, i stedet 
for at offentliggøre en liste over prioriteringer. Vi traf 
denne beslutning, da vi var af den opfattelse, at dette 
var en mere effektiv måde til at sikre, at vi opfylder 
målene i EDPS’ strategi.

I forbindelse med nøgleresultatindikator 7 er vi ikke på 
nuværende tidspunkt i stand til præcist at måle antallet 
af besøgende på EDPS’ websted som følge af en 
ændring af cookie- og sporingspolitikken på vores 
websted. Denne ændring har til formål at sikre, at 
brugerne af vores websted bevidst kan vælge at få 
deres onlineaktivitet sporet på EDPS’ websted. Den vil 
derfor sikre, at webstedet er så databeskyttelsesvenligt 
som muligt. Resultaterne for nøgleresultatindikator 7 er 
derfor ikke fuldstændige.

Målet for nøgleresultatindikator 4 justeres årligt 
i overensstemmelse med lovgivningsprocessen.

https://europa.eu/!PY43hU
https://europa.eu/!MM88bY
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NØGLERESULTATINDIKATORER RESULTAT PR. 
31.12.2018 MÅL FOR 2018

Målsætning 1 – Digitalisering af databeskyttelse

Nøgleresultatindikator 1

Intern indikator

Antal initiativer til fremme af teknologier, der forbedrer 
beskyttelsen af data og privatlivets fred, hvor EDPS er 
arrangør eller medarrangør

9 9 initiativer

Nøgleresultatindikator 2

Intern og ekstern 
indikator

Antal aktiviteter med fokus på tværfaglige strategiske 
løsninger (interne og eksterne)

8 8 aktiviteter

Målsætning 2 – Oprettelse af globale partnerskaber 

Nøgleresultatindikator 3

Intern indikator

Antal sager på internationalt plan 
(Databeskyttelsesrådet, Europarådet, OECD, GPEN, 
internationale konferencer), hvor EDPS har ydet et 
væsentligt skriftligt bidrag

31 10 sager

Målsætning 3 – Indledning af et nyt kapitel inden for databeskyttelse i EU

Nøgleresultatindikator 4

Ekstern indikator

Grad af interesse hos interessenter (Kommissionen, 
Europa-Parlamentet, Rådet, 
databeskyttelsesmyndigheder osv.)

15 10 høringer

Nøgleresultatindikator 5

Ekstern indikator

Grad af tilfredshed hos de databeskyttelsesansvarlige/
databeskyttelseskoordinatorerne/de dataansvarlige, 
hvad angår samarbejde med EDPS og vejledning, 
herunder tilfredshed hos de registrerede, hvad angår 
undervisning

95% 70%

Nøgleresultatindikator 6

Intern indikator

Gennemførelsesgrad for sager på EDPS’ (jævnligt 
opdaterede) prioriterede liste i form af uformelle 
bemærkninger og formelle udtalelser

Ikke relevant Ikke relevant 

Katalysatorer – Kommunikation og forvaltning af ressourcer

Nøgleresultatindikator 7

sammensat

Antal besøg på EDPS’ websted Ikke relevant • Nå 195 715 
besøg (resultat 
for 2015)

Ekstern indikator Antal følgere af EDPS på Twitter 14 000 • 9 407 følgere 
(resultat for 
2017) + 10%

Nøgleresultatindikator 8

Intern indikator

Grad af medarbejdertilfredshed 75% 75%

Nøgleresultatindikator 9

Intern indikator

Budgetgennemførelse 93,8 % 90%
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Følgende mål er valgt for 2019 i den overordnede 
strategi for 2015-2019. Vi vil rapportere om resultaterne 
i årsberetningen for 2019.

Sikring af korrekt anvendelse af 
forordning 2018/1725

De nye databeskyttelsesregler for EU’s institutioner og 
organer fik fuld virkning den 11. december 2018. I 2019 
vil vi fortsætte vores kampagne for at sikre, at de, der 
arbejder for EU-institutionerne, og de, der ikke gør det, 
kan udvikle en bedre forståelse for kravene i den nye 
forordning og få større viden om de risici, der er 
forbundet med behandlingen af personoplysninger.

Inden for EU-institutionerne vil vi fortsætte vores fokus 
på at tilskynde til udvikling af en kultur af ansvarlighed. 
Dette indebærer, at databeskyttelsesansvarlige, 
ledelse og EU-ansatte får den fornødne viden og 
redskaberne til at gå videre end blot overholdelse for at 
sikre, at de også kan påvise denne overholdelse.

Et nyt retsgrundlag for politik- og 
høringsaktiviteter

Forordning 2018/1725 styrker EDPS’ rolle i vores 
politik- og høringsaktiviteter. Europa-Kommissionen 
skal nu udtrykkeligt høre EDPS i særlige tilfælde, og vi 
skal yde Kommissionen rådgivning inden for otte uger 
efter modtagelsen af dens anmodning. Den nye 
lovgivning giver også mulighed for at afgive fælles 
udta le lser  sammen med Det  Europæiske 
Databeskyttelsesråd (Databeskyttelsesrådet).

I 2019 vil vi arbejde sammen med Kommissionen og 
Databeskyttelsesrådet for at sikre, at der fastlægges 
passende procedurer til at støtte disse nye 
bestemmelser, og vi vil gennemgå og ajourføre vores 
interne regler og andre relevante vejledninger. Vi vil 
også fortsat stå til rådighed for Europa-Kommissionen, 
Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på formel 
eller uformel rådgivning på ethvert tidspunkt af 
beslutningsprocessen.

Vejledning om nødvendighed og 
proportionalitet

I 2019 vil vi færdiggøre vores arbejde med at udforme 
en metode, som EU-lovgiveren skal følge ved 
vurderingen af nødvendigheden og proportionaliteten 

af lovgivningsforanstaltninger, der har indvirkning på de 
grundlæggende rettigheder til privatlivets fred og 
databeskyttelse. Vi vil specifikt udvikle retningslinjer for 
proportionalitet og afslutte det arbejde, vi indledte med 
offentliggørelsen af vores værktøj til vurdering af 
nødvendighed i april 2017. Vi tilstræber herved at give 
EU-institutionerne en ramme, som vil hjælpe dem med 
at anvende en proaktiv tilgang til at gennemføre 
databeskyttelsesgarantier i EU’s politik.

Fremme af en bredere debat om 
interoperabilitet

I vores udtalelse fra 2018 om interoperabilitet mellem 
EU’s store IT-systemer opfordrede vi til en bredere 
debat om fremtiden for disse systemer, forvaltningen 
heraf og måderne til at sikre grundlæggende 
rettigheder på dette område. Vi vil iværksætte denne 
debat i 2019 med et højniveaupanel om emnet på den 
årlige konference om ”Computers, Privacy and Data 
Protection” (CPDP), der finder sted i Bruxelles fra 30. 
januar-1. februar 2019.

Den nye forordning 2018/1725 omfatter en fælles model 
for koordineret tilsyn for EU’s store IT-systemer og EU’s 
organer, kontorer og agenturer, som skal gennemføres 
af EDPS og nationale tilsynsmyndigheder. Sammen 
med vores partnere i de nationale databeskyttel-
sesmyndigheder vil vi gøre os nærmere overvejelser 
over fremtiden for koordineret tilsyn i løbet af 2019.

Sikring af oplysninger

Den nye fo ro rdn ing fo r  databesk y t te lse 
i EU-institutionerne indfører nye begreber, der 
understreger betydningen af informationssikkerhed. 
Disse omfatter obligatoriske anmeldelser af brud på 
datasikkerheden og anvendelsen af pseudonymisering 
som en anerkendt sikkerhedsforanstaltning.

For at kunne gøre rede for dette er det nødvendigt, at vi 
øger vores kapacitet og kompetence til at overvåge og 
vurdere de foranstaltninger, som EU-institutionerne 
træffer for at opnå overholdelse. Vi skal også være 
i stand til at reagere hurtigt på anmeldelser af brud på 
datasikkerheden og andre sikkerhedshændelser for at 
sikre, at enhver negativ indvirkning på enkeltpersoners 
grundlæggende rettigheder begrænses. Vi vil fortsat 
foretage inspektioner med fokus på teknologiske 
aspekter, navnlig vedrørende store IT-systemer og 
inden for sikkerhed og retshåndhævelse.

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/strategy/strategy-2015-2019_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=EN
https://edps.europa.eu/node/3095#accountability
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/papers/necessity-toolkit_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/papers/necessity-toolkit_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/interoperability-between-eu-large-scale-informations_en
https://edps.europa.eu/node/3105#large_scale_it-systems
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Styring af overgangen til tilsyn med 
Eurojust

Med vores nu veletablerede tilsynsrolle i forbindelse 
med Europol vil EDPS i 2019 påtage sig opgaven med 
at føre tilsyn med behandlingen af personoplysninger 
i et andet EU-agentur, der tager sig af retlige og indre 
anliggender: Eurojust.

En ny retlig ramme for Eurojust, der omfatter nye 
databeskyttelsesregler, som er specif ikke for 
agenturets aktiviteter, blev vedtaget den 6. november 
2018. I henhold hertil skal EDPS udøve en tilsynsrolle. 
Som forberedelse til vores nye rolle vil EDPS-
medarbejdere tilrettelægge interne og eksterne 
uddannelsesforløb vedrørende tilsynet med Eurojust, 
som alle har til formål at sikre, at vi er klar til at påtage 
os vores nye rolle i slutningen af 2019.

Gennemførelse af databeskyttelse 
gennem design og databeskyttelse 
gennem standardindstillinger 
i EU-institutionerne

I henhold til de nye databeskyttelsesregler er 
EU-institutionerne forpligtet til at gennemføre 
principperne om databeskyttelse gennem design og 
databeskyttelse gennem standardindstillinger ved 
udviklingen og anvendelsen af databehandlings-
systemer. Vi vil derfor øge vores indsats for at 
identificere og fremme praktiske teknologiske løsninger 
i 2019. Dette vil omfatte en løbende overvågning af 
IKT-udviklingen med henblik på at tilvejebringe 
retningslinjer og uddannelse inden for den tekniske 
gennemførelse af databeskyttelse.

Retningslinjer for teknologi og 
databeskyttelse

I 2018 udstedte vi retningslinjer for beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med IT-ledelse og 
-forvaltning, cloudcomputing og anmeldelser af brud på 
datasikkerheden. I 2019 vil vi udstede ajourførte 
retningslinjer med henblik på at forbedre ansvarligheden 
inden for IT og yde politisk rådgivning om særlige 
teknologier eller metoder med særligt fokus på sikkerhed.

For at sikre overensstemmelse med andre 
databeskyttelsesmyndigheders rådgivning og praksis 
vil vi følge Databeskyttelsesrådets retningslinjer om 
disse emner og bidrage til deres arbejde med 
harmoniserede retningslinjer.

Vi vil også fortsætte samarbejdet med vores 
internat iona le  par tnere om tekno log i  og 
databeskyttelse, herunder den internationale 
konference for databeskyttelsesmyndigheder og 
-ansvarlige (ICDPPC) og dens arbejdsgrupper og den 
internationale arbejdsgruppe om databeskyttelse inden 
for telekommunikation (IWGDPT, kendt som 
Berlingruppen).

Gennem inspektioner og undersøgelser vil vil fortsætte 
vores indsats for at vurdere overholdelsen af 
databeskyttelsen i EU-institutionerne. Om muligt vil vi 
bestræbe os på at foretage disse på afstand, fra EDPS 
Lab.

Støtte til Internet Privacy Engineering 
Network (IPEN)

Som et netværk af teknologi- og privatlivseksperter fra 
databeskyttelsesmyndighederne, industrien, den 
akademiske verden og civilsamfundet vil IPEN spille en 
v ig t ig  ro l le  med hensyn t i l  a t  omsæt te 
databeskyttelsesprincipper til tekniske krav. Vi vil støtte 
netværkets øgede bestræbelser på at fremme 
privatlivsvenlig teknologi og privatlivsbevidste 
systemteknikker. Vi vil navnlig koncentrere vores 
indsats om at omsætte princippet om indbygget 
privatlivsbeskyttelse til tekniske krav og om at fremme 
en udveksling mellem teknikere og privatlivseksperter 
om tekniske løsninger på spørgsmål vedrørende 
pr ivat l ivets f red gennem workshopper og 
præsentationer i forbindelse med of fentlige 
arrangementer.

Den nye retlige forpligtelse til at anvende princippet om 
databeskyttelse gennem design og databeskyttelse 
gennem standardindstillinger ved udformningen og 
anvendelsen af IT-systemer, der anvendes til 
behandlingen af personoplysninger, har øget 
betydningen af arbejdet på dette område, navnlig med 
hensyn til at fastsætte det aktuelle tekniske niveau og 
udviklingen heraf som benchmark for tilsyns- og 
håndhævelsesaktiviteter.

Fortsat samarbejde med EU og 
internationale partnere

I lyset af, at den nye EU-lovgivning nu har fuld 
virkning, er samarbejdet med vores partnere på 
databeskyttelsesområdet i og uden for EU vigtigere 
end nogensinde. Samarbejdet med databeskyttelses-
myndighederne i medlemsstaterne vil fortsætte på 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/it-governance-and-it-management_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/it-governance-and-it-management_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/guidelines-use-cloud-computing-services-european_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/guidelines-personal-data-breach-notification_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/guidelines-personal-data-breach-notification_en
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
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m an g e  n i ve au e r  o g  nav n l i g  i n d e n  f o r 
Databeskyttelses rådet, hvor vores fokus vil være på 
en fortsat aktiv involvering i arbejdet i undergruppen 
om nøglebestemmelser og som medlem af 
redaktionsgruppen, der har til opgave at udarbejde 
æ n d r i n g e r  t i l  D a t a b e s k y t t e l s e s r å d e t s 
forretningsorden.

I fortsættelse af vores samarbejde med internationale 
organisationer vil vil arrangere en workshop i midten af 
2019, som vil finde sted i Paris. Vores indsats for at 
fremme en dialog på internationalt plan med 
myndigheder, organisationer og andre grupper fra 
lande uden for EU forbliver også en prioritet.

Fortsat fremdrift i forbindelse med 
initiativet vedrørende etik

Efter den vellykkede internationale konference i 2018 
for databeskyttelsesmyndigheder og -ansvarlige er 
vores udfordring nu at sikre, at denne fremdrift 
fortsætter. I forbindelse med et arrangement, der vil 
blive afholdt som led i konferencen om ”Computers, 

Privacy and Data Protection” (CPDP) i begyndelsen af 
2019, vil vi iværksætte en række nye aktiviteter med 
netop dette for øje. Disse vil omfatte:

• en række of fent l ige samtaler i  form af 
telefonkonferencer, webstreamede diskussioner 
eller podcasts med eksperter fra forskellige 
områder, herunder databeskyttelsesmyndigheder

• debatartikler fra førende forskere om emnet digital 
etik, som vil blive offentliggjort online

• en ny udtalelse fra EDPS om etik, som bygger på 
vores udtalelse fra 2015 og rapporten fra den 
rådgivende etikgruppe.

• et arrangement om etik, som vil f inde sted 
i forbindelse med den internationale konference 
i 2019 for databeskyttelsesmyndigheder og 
-ansvarlige.

Gennem disse aktiviteter håber vi at gøre fortsatte 
fremskridt i retning af at opnå international konsensus 
om digital etik.

https://www.privacyconference2018.org/en/40th-international-conference-data-protection-privacy-commissioners
https://www.privacyconference2018.org/en/40th-international-conference-data-protection-privacy-commissioners
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/towards-new-digital-ethics-data-dignity-and_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/ethical-framework/ethics-advisory-group-report-2018_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/ethical-framework/ethics-advisory-group-report-2018_en




Sådan kontakter du EU

Personligt

Der findes flere hundrede Europe Direct-informationscentre i hele EU. Find dit nærmeste center på: https://europa.eu/
european-union/contact_da

Pr. telefon eller e-mail

Europe Direct er en tjeneste, der besvarer spørgsmål om EU. Kontakt Europe Direct:
— på gratisnummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (visse operatører tager betaling for disse opkald)
— på følgende nummer: +32 22999696 eller
— pr. e-mail: https://europa.eu/european-union/contact_da

Sådan finder du oplysninger om EU

Online

Oplysninger om EU er tilgængelige på alle EU’s officielle sprog på Europawebstedet: https://europa.eu/european-
union/index_da

EU-publikationer

Du kan downloade eller bestille EU-publikationer gratis eller mod betaling på: https://publications.europa.eu/da/
publications. Du kan bestille flere eksemplarer af de gratis publikationer ved at kontakte Europe Direct eller dit lokale 
informationscenter (se https://europa.eu/european-union/contact_da).

EU-ret og relaterede dokumenter

Du kan nemt få adgang til EU’s juridiske oplysninger (herunder al EU-ret siden 1952) på alle officielle EU-sprog på 
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

Åbne data fra EU

EU’s portal for åbne data (http://data.europa.eu/euodp/da) giver adgang til datasæt fra EU. Dataene kan downloades 
og genanvendes gratis til både kommercielle og ikkekommercielle formål.

https://europa.eu/european-union/contact_da
https://europa.eu/european-union/contact_da
https://europa.eu/european-union/contact_da
https://europa.eu/european-union/index_da
https://europa.eu/european-union/index_da
https://publications.europa.eu/da/publications
https://publications.europa.eu/da/publications
https://europa.eu/european-union/contact_da
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/da
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EDPS

European Data Protection Supervisor

EU_EDPS

Europæisk tilsynsførende for databeskyttelse

https://edps.europa.eu/
https://www.linkedin.com/company/edps/
https://www.youtube.com/channel/UCyj0K_6QVeTgKkd47jT_IoQ
https://twitter.com/EU_EDPS?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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