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Indledning

|| I n d l e d n i n g
2015 vil blive husket som året, hvor EU greb en historisk mulighed. Den generelle forordning om databeskyttelse er en
af EU’s største bedrifter i de seneste år. Den indeholder en række databeskyttelsesregler for den digitale tidsalder og
er en ambitiøs og fremsynet aftale, som EU kan være stolt af.
Den eksponentielle stigning i mængden af personoplysninger, der bliver genereret, analyseret og omsat i penge med
minimal menneskelig indgriben eller viden, har lagt stort pres på principperne om databeskyttelse i EU’s charter om
grundlæggende rettigheder. Det var derfor vigtigt at få opdateret og styrket fundamentet for og strukturen
i databeskyttelseslovgivningen.
I vores strategi for 2015-2019 beskrev vi vores planer om at iværksætte et nyt kapitel for databeskyttelsen ved at
vedtage og gennemføre ajourførte databeskyttelsesregler. I det første år af vores mandat har vi været fokuseret på at
støtte og rådgive Parlamentet, Rådet og Kommissionen i denne forbindelse og har givet anbefalinger til de enkelte
artikler i den generelle forordning. Det har vi gjort ved hjælp af en app, der er en helt ny øvelse i digital gennemsigtighed,
som forhandlere bruger som referencevejledning.
En aftale om den generelle forordning er kun det første skridt i moderniseringsprocessen. Nu vil vi gå over til at se på
gennemførelsen af forordningen. Dette vil omfatte sikring af de registeransvarliges ansvarlighed, øget samarbejde med
uafhængige databeskyttelsesmyndigheder (DPA’er) og understøttelse af deres aktiviteter gennem oprettelse af Det
Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) samt sikring af et effektivt svar på Schrems-dommen ved at gennemføre
bæredygtige regler om dataoverførsler. Principperne i den generelle forordning skal også integreres fuldt ud i en
moderniseret ramme for beskyttelse af privatlivets fred for al elektronisk kommunikation med revisionen af direktiv
2002/58/EF.
Vi har også taget skridt til aktivt at løse udfordringerne ved den teknologiske udvikling ved at nedsætte en etisk
rådgivende gruppe. Gruppen vil fokusere på konsekvenserne af de datadrevne teknologier for den menneskelige
værdighed og frihed. Deres arbejde vil være offentligt og blive drøftet i et internationalt forum i 2017. Vi er overbevist
om, at dette projekt vil få en varig og positiv virkning.
I 2015 brugte vi ny energi på vores kerneopgaver som tilsynsførende. Undersøgelsen af databeskyttelsesansvarlige
i EU’s institutioner og organer i 2015 viste, at de nu er bedre rustet end nogensinde til at gå foran med et godt eksempel
med hensyn til ansvarlig behandling af personoplysninger.
Endelig vil vi gerne udtrykke vores taknemmelighed over for vores medarbejdere. Det første år af vores mandat har
været meget krævende, og vi skylder alle vores kolleger en stor tak for deres energi, kreativitet og engagement, som
har været med til at gøre dette første år til en så stor succes. Med deres støtte vil EDPS fortsat være en modig og
kompromisløs forkæmper for EU’s værdier med en global vision for bæredygtig databehandling. Dette omfatter en
styrkelse af samarbejdet med privatlivsmyndighederne og med globale partnere, men også opbygning af nye
partnerskaber, idet vi fortsat sikrer, at EU går foran med et godt eksempel i den globale dialog om databeskyttelse og
privatlivets fred i den digitale tidsalder.

Giovanni Buttarelli
Den Europæiske Tilsynsførende for
Databeskyttelse

Wojciech Wiewiórowski
Assisterende tilsynsførende
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Databeskyttelse og EDPS i 2015

@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 marts 2015 lancerede vi vores strategi for 2015-2019,
Leading by Example. Vores mål er at gribe den
historiske mulighed for at udvikle databeskyttelsen
i løbet af perioden for vores nye mandat. Strategien
indeholder vores mål for de kommende fem år og de
foranstaltninger, der skal træffes for at opfylde disse
mål. Nøgleresultatindikatorerne (KPI’erne) i denne
rapport er blevet udarbejdet for at sikre, at vi er fuldt ud
ansvarlige og gennemsigtige med hensyn til, hvordan vi
når vores mål.
Først og fremmest beskrev vi vores ønske om at starte
et nyt kapitel for europæisk databeskyttelse ved at
støtte forhandlingen og vedtagelsen af innovative og
fremsynede databeskyttelsesregler. Vi fremsatte
detaljerede henstillinger til EU-lovgiverne om den
foreslåede databeskyttelsesreform og gjorde dem bredt
tilgængelige i en brugervenlig mobil-app, som gav
brugerne mulighed for at sammenligne de foreslåede
tekster fra Kommissionen, Parlamentet og Rådet
sammen med EDPS’s henstillinger. Dette krævede et
stort arbejde, men det gjorde lovgivningsprocessen
mere gennemsigtig for offentligheden og for lovgiverne
selv. Det har sikret, at de tre lovgivende organer og
deres databeskyttelsesmyndighed kan holdes
ansvarlige for deres bidrag til processen. I december
2015 blev der indgået endelig aftale om den generelle
forordning om databeskyttelse. Denne særdeles vigtige
reform er uden tvivl en af EU’s største bedrifter i de
seneste år.
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For det andet fremhævede vi EU-institutionernes egen
rolle med hensyn til at sætte standarden og gå foran
med et godt eksempel i gennemførelsen af reformen.
Vi arbejdede i løbet af 2015 tæt sammen med
databeskyttelsesansvarlige, som udførte detaljerede
inspektioner og gav EU-institutionerne støtte og
rådgivning, navnlig i form af retningslinjerne om
elektronisk kommunikation og mobile enheder. Som
databeskyttelsesmyndigheden for EU’s institutioner og
organer vil vi fortsat støtte dem i forberedelserne til de
ændringer, der vil ske i løbet af 2016.
EDPS var internationalt i forreste linje i både EU og
i den globale debat om privatlivets fred og
databeskyttelse i hele 2015. Nu har 109 lande vedtaget
databeskyttelseslovgivning, og EU bliver af mange
opfattet som det gode eksempel. Som EU’s ambassadør
for databeskyttelse var EDPS på besøg hos og fik
besøg af databeskyttelsesmyndigheder fra hele verden.
Vi styrkede vores bidrag på internationalt plan gennem
vores fortsatte deltagelse i internationale fora og
samarbejde med internationale organisationer samt
gennem helt nye initiativer som f.eks. forberedelserne til
en etisk rådgivende gruppe.
Teknologien udvikler sig hele tiden og forandrer vores
liv, og derfor er det afgørende, at databeskyttelsen
bliver digital. Vi skal fremme teknologiske løsninger,
som både støtter innovation og styrker beskyttelsen af
privatlivets fred og databeskyttelsen, navnlig ved at
øge gennemsigtigheden, brugerkontrollen og
ansvarligheden i behandlingen af big data. Vores
arbejde i 2015 bragte EDPS i centrum for disse
drøftelser. Vores udtalelser om big data, mobil sundhed
(mHealth) og indgribende overvågning (»intrusive
surveillance«) krævede alle specifikke foranstaltninger
til at maksimere fordelene ved den nye teknologi uden
at skad e g r un dl æ g g e n d e r et t i g h e d e r s o m
databeskyttelse og privatlivets fred.
Vores mandat og strategi har til formål at tage fat på
udfordringerne i denne tid, hvor der sker hidtil usete
forandringer, og databeskyttelse og privatlivets fred har
stor politisk betydning, både i EU og globalt, og EDPS
agter at sikre, at EU går foran i debatten. Vi vil videreføre
vores strategi om at gå foran med et godt eksempel
i 2016, bygge videre på resultaterne fra 2015 og udvikle
innovative løsninger på de databeskyttelsesudfordringer,
vi står over for i dag.
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Databeskyttelsesreform

I front som et godt eksempel

Efter næsten fire års intense forhandlinger og offentlig
debat blev der i december 2015 indgået en politisk
aftale om den generelle databeskyttelsesforordning.
EDPS arbejdede aktivt som rådgiver i hele denne
proces og mødtes bl.a. med civilsamfundsorganisationer
i maj.

I september opfordrede vi til en ny digital etik, som
sætter menneskets værdighed i centrum for den
personlige, datadrevne teknologiske udvikling. Denne
udtalelse var udgangspunktet for vores drøftelser med
virksomheder, tilsynsmyndigheder og den akademiske
verden i USA (i San Francisco og Silicon Valley)
i samme måned og ved den internationale konference
i Amsterdam i oktober. I udtalelsen annoncerede vi
også vores plan om at nedsætte en ny etisk rådgivende
gruppe, som skulle udpeges i januar 2016, og som vil
se på de langsigtede konsekvenser af big data,
tingenes internet og kunstig intelligens.

@EU_EDPS
Our experience as a supervisor gives
us knowledge and credibility to
advise on the reform of #EUdataP
@Buttarelli_G #EDPS

Endvidere iværksatte vi i 2015 et projekt om udvikling
af en ramme for større ansvarlighed i databehandlingen.
Denne var i første omgang rettet mod EDPS som
institution, i sin styring af medarbejdere og økonomiske
ressourcer og som registeransvarlig, og dannede
grundlag for vores udarbejdelse af interne regler samt
en whistleblowingpolitik og en adfærdskodeks for
tilsynsførende.

Vi leverede vores endelige budskab til lovgiverne i juli,
da vi gav dem vores første omfattende anbefalinger for
hver enkelt artikel for at styrke beskyttelsen, mindske
bureaukratiet og sikre, at reformen forbliver relevant for
den næste generation af den teknologiske udvikling. Vi
iværksatte denne udtalelse i form af en gratis mobilapp, som brugerne kunne bruge til at sammenligne
Kommissionens forslag, Parlamentets og Rådets
tekster til forhandling og EDPS’ anbefalinger, på én og
samme skærm.

Vi afholdt også i 2015 to møder med databeskyt
telsesansvarlige, hvor vi drøftede emner som
ansvarlighed, IT-sikkerhed og konsekvensanalyser om
databeskyttelse. Vi inddrog også de databeskyt
telsesansvarlige i vores bidrag til reformen af forord
ning (EF) nr. 45/2001. Vi udsendte i årets løb
70 udtalelser om behandlingsoperationer, mange om
ansættelse og personaleevaluering, ligesom vi
behandlede 143 klager, hvilket er 30 % flere end i 2014.
Vi besøgte fem EU-agenturer og gennemførte vores
halvårlige undersøgelse af regeloverholdelsen, og
resultaterne af denne vil blive offentliggjort i januar 2016.

I oktober tilføjede vi vores detaljerede anbefalinger om
det foreslåede direktiv for politisektoren og retsvæsenet
til denne app og opfordrede lovgiverne til at være
konsekvente i de standarder, de kræver af alle
registeransvarlige, med et minimum af undtagelser for
at tage højde for de særlige omstændigheder omkring
retshåndhævelsesmyndighedernes databehandling.
I 2016 vil vi fokusere på at rådgive lovgiverne om
færdiggørelsen af reformen. Dette vil først ske gennem
effektiv gennemførelse og anvendelse af disse
principper i EU’s institutioner og organer gennem
reformen af forordning (EF) nr. 45/2001, og dernæst
fortroligheden i alle meddelelser med reformen af
e-datadirektivet.

@EU_EDPS
DPO meeting today @Buttarelli_G
@W_Wiewiorowski supporting EU
bodies towards better accountability
when processing personal
information
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Databeskyttelse i praksis
Vi gennemførte i 2015 fem vigtige inspektioner. Disse
omfattede en inspektion af rekrutteringsaktiviteterne
i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for
Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed (GD HR) samt
en inspektion af Den Europæiske Investeringsbank
(EIB) vedrørende dens håndtering af følsomme data
i forbindelse med efterforskninger af svig og procedurer
til bekæmpelse af chikane. Vi udsendte også to
udtalelser om databehandling som en del af due
diligence-undersøgelser i bekæmpelsen af hvidvask
ning af penge og finansiering af terrorisme i Den
Europæiske Investeringsfond (EIF).
Gennem inspektioner og svar til høringer og meddelelser sikrer vi også, at EU’s store IT-systemer — Eurodac
(til behandling af asylansøgninger), visuminformationssystemet (VIS), Schengeninformationssystemet (SIS),
toldinformationssystemet (CIS) og informationssystemet for det indre marked (IMI) — overholder databeskyttelsesreglerne. Vi gennemførte i 2015 inspektioner
af SIS og VIS. Vi udsendte også en udtalelse om Det
Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning
af Store IT-systemer inden for Området med Frihed,
Sikkerhed og Retfærdigheds (eu-LISA) planer om at
overveje at bruge multispektralscannere til at scanne
fingeraftryk som en del af asylproceduren og lagre
disse data i en database, som administreres af agenturet. I 2016 vil vi opfordre EU’s institutioner og organer til
at samle de eksisterende platforme til retshåndhævelsessektoren for at skabe et mere sammenhængende
og effektivt tilsyn.
I 2015 behandlede vi fem anmodninger i henhold til
forordningen om aktindsigt fra 2001. To vigtige
afgørelser fra EU-Domstolen i 2015 bidrog også til at
afklare forholdet mellem gennemsigtighed og
databesky ttelse. I Dennekamp mod EuropaParlamentet fastslog Domstolen, at påvisning af
interessekonflikter var tilstrækkelig begrundelse for at
give aktindsigt i oplysninger om MEP’ers medlemskab
af en nu nedlagt pensionsordning. I ClientEarth og
Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) mod
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
fastslog Domstolen, at gennemsigtighed med hensyn til
identiteten af eksterne eksperter, der havde arbejdet på
en EFSA-vejledning, var nødvendig for at påvise, at de
var uafhængige, og sikre ansvarlighed. EDPS
intervenerede i begge sager.
I sin dom af 3. december fulgte Domstolen også vores
argumenter om spørgsmålet om, hvilke oplysninger der
skulle udleveres til en ansøger ved anmodning om
samtykke til offentliggørelse af dennes personoplysninger,
som omfattede følsomme helbredsoplysninger.
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Samarbejde med
databeskyttelsesmyndighederne i EU
Vi er stadig aktivt medlem af Artikel 29-gruppen og
bidrager der, hvor vi kan gøre den største forskel. Dette
har omfattet arbejde på udtalelsen om gældende ret,
om Kommissionens foreslåede adfærdskodeks for
databeskyttelse for cloud-tjenesteudbydere og
forbindelserne med Europarådets udvalg om
IT-kriminalitet. Ved den årlige forårskonference
opfordrede vi vores partnermyndigheder til at tale med
én autoritativ stemme i fremlæggelsen af troværdige
løsninger på de globale digitale udfordringer.
Vi samarbejdede af budgetmæssige årsager med
Artikel 29-gruppen om en foreløbig analyse af
logistikken knyttet til sekretariatsfunktionen for Det
Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB), som vil blive
nedsat ved den nye databeskyttelsesreform. Vi har
i tæt samarbejde med Artikel 29-gruppen oprettet en
intern taskforce, som skal lette overgangen, så
sekretariatet og rådet kan være fuldt operationelle fra
dag ét. Vi bidrager også til en anden forberedende
taskforce, der blev nedsat med nationale kolleger på
det sidste plenarmøde i Artikel 29-gruppen i 2015.
Tilsvarende har vi været i gang med forberedelserne til
udvidelsen af vores koordinerede tilsynsrolle, som
sandsynligvis vil omfatte Europol, intelligente grænser,
Eurojust og den europæiske anklagemyndighed.
Vi har ud over vores tilsynsopgaver fortsat fungeret
som sekretariat for grupperne til koordinering af tilsynet
med CIS, Eurodac, VIS, SIS II og IMI. Vi sigter mod at
støtte lanceringen af et nyt websted for disse grupper
i 2016.

Identificering af politiske løsninger
Den livlige debat om big data er fortsat efter
offentliggørelsen af vores udtalelse om emnet. Ud over
at tale ved adskillige arrangementer var vi i september
2015 vært for Competition Rebooted i samarbejde med
Det Europæiske Retsakademi, som var en workshop
med det formål at skabe større viden om dette område.
Vi annoncerede, at den anden udtalelse om
konkurrence ville blive offentliggjort i 2016, og vi agter
i løbet af det kommende år at opmuntre til en dialog
i hele Europa mellem tilsynsmyndigheder, den
akademiske verden, industrien, IT-sektoren og
forbrugerbeskyttelsesorganisationer om big data,
tingenes internet og om grundlæggende rettigheder
i den offentlige og den private sektor.
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@EU_EDPS
#EDPS supports EU legislator on
#security but recommends
re-thinking on #EUPNR

Vi rådgav også institutionerne om ny lovgivning som
f.eks. det foreslåede direktiv om passagerlisteoplysninger
(PNR). Direktivet ville potentielt give mulighed for at
indsamle personoplysninger fra alle flypassagerer i EU.
I september 2015 udsendte vi en udtalelse om PNR,
hvori vi fremhævede, at der ikke er et tilstrækkeligt
grundlag for at indføre en sådan indgribende
foranstaltning.
Vi har fulgt udviklingen i det transatlantiske handels- og
investeringspartnerskab (TTIP) tæt. Den Europæiske
Tilsynsførende for Databeskyttelse, Giovanni Buttarelli,
holdt også en tale i Europa-Parlamentet, hvori han
opfordrede EU til at sikre, at TTIP, samt alle andre nye
aftaler, respekterer vores standarder for databesk yt
telse fuldt ud.
Forvaltningen af EU’s ydre grænser under presset fra
hidtil usete migrationsstrømme var måske en af de
største politiske bekymringer for EU i 2015.
Grænseforvaltning omfatter behandling af millioner af
menneskers personoplysninger.
Vi rådgav i løbet af 2015 Frontex, EU’s grænseagentur,
om PeDRA-projektet, som har til formål at gøre
agenturet til samlingspunkt for de oplysninger, der
indsamles af medlemsstaterne om formodede
smuglere eller menneskehandlere. Vi var med i flere
faser i udviklingen af dette projekt og udstedte i juli en
udtalelse om forudgående kontrol for at sikre
datakvalitet og ‑sikkerhed samt for at forhindre
diskriminerende profilering.
EDPS har også samarbejdet med Det Europæiske
Lægemiddelagentur (EMA) om anonymisering af
kliniske rapporter med henblik på offentliggørelse.
I vores første udtalelse om politik i den nye
mandatperiode beskrev vi mulighederne og risiciene
ved mobile sundheds-apps og ‑tjenester og gav
henstillinger til, hvordan man opbygger tillid gennem
gennemsigtighed, brugerkontrol og beskyttelse af
datasikkerheden.

I vores udtalelse fra juli om aftalen mellem EU og
Schweiz om automatisk udveksling af skatteoplysninger
ønskede vi at opstille principper på et område med stadig
flere internationale aftaler som led i OECD’s kampagne
mod bankhemmeligheden i skattespørgsmål. Vi har også
rådgivet Kommissionen og Den Europæiske Centralbank
(ECB) om reformen af værdipapirmarkederne, forebyg
gelse af markedsmisbrug og indsamling af detaljerede
kreditoplysninger.
Vi vil i 2016 fortsætte arbejdet med at udvikle en
omfattende værktøjskasse, som vil sætte EU’s organer
i stand til at træffe velbegrundede beslutninger om
databeskyttelse, afhængigt af hvor behovet er størst.

Teknologi

@EU_EDPS
Need to find new ways for applying
data protection principles to the latest
t e c h n o l o g i e s # b i g d a t a # I oT
#cloudcomputing #eudatap

Datasikkerhed er genstand for stigende bekymring for
alle organisationer, hvorfor vi i 2015 udsendte
retningslinjer for brugen af elektronisk kommunikation
o g mobile enheder på ar bejdspladsen. V i
samarbejdede også med EU’s institutioner og deres
databeskyttelsesansvarlige for at sikre, at der blev
indført effektive sikkerhedsforanstaltninger, såsom
kryptering, og deltog i et interinstitutionelt projekt om
kryptering af e-mails. Retningslinjer om webtjenester,
mobil-apps og cloud computing vil blive færdiggjort
i 2016 suppleret med vejledning om specifikke områder
som ansvarlighed i IT-ledelse og risikostyring.
Gennem vores nyhedsbreve og udtalelser om big data
og mobil sundhed overvåger og rapporterer vi fortsat
om konsekvenserne for databeskyttelsen af de nye
teknologier. Samtidig vokser »Internet Privacy
Engineering Network« (IPEN) stadig støt og fokuserer
på standardiseringsinitiativer om privatlivets fred, online
sporing og privatlivsteknologier.

7

2015 — Overblik

Cloud computing vil snart være standarden inden for
IT-teknologi, hvorfor vi styrkede vores samarbejde med
lovgiverne, industrien og EU’s institutioner og organer
i 2015 med fokus på, hvordan man udnytter denne
teknologis potentiale, samtidig med at man bevarer
kontrollen med personoplysninger. Vi opfordrede EU’s
institutioner og organer til at udarbejde en fælles
IT-strategi og har støttet det første interinstitutionelle
udbud om levering af cloud-baserede tjenester —
Cloud I.
Hacking Team-sagen viste, hvordan software kan
infiltrere IT-systemer og udføre skjult overvågning.
I september udsendte vi en udtalelse om dette, hvor vi
derfor opfordrede til mere overvågning og regulering af
markedet for spyware, navnlig i lyset af tingenes
internets udvikling.
Vi vil fortsat udvikle vores ekspertise inden for
IT-sikkerhed i løbet af 2016 og vil ved hjælp af vores
inspektioner og audit sikre, at de relevante regler
anvendes. Dette omfatter at fungere som partner for
alle medlemmer af IT-sikkerhedssektoren, med særligt
fokus på EU’s institutioner og organer.

Vi udvidede igen vores samarbejde med APEC, GPEN,
den fransktalende sammenslutning af myndigheder med
ansvar for beskyttelse af personoplysninger (AFAPDP),
det iberoamerikanske databeskyttelsesnetværk, Berlingruppen og den internationale konference for
myndigheder med ansvar for databeskyttelse og
privatlivets fred og vil fortsætte med at indgå nye
internationale partnerskaber i 2016.

Formidling af vores budskab
Vi præsenterede det nye EDPS-logo i maj. I slutningen
af året afsluttede vi den første fase af opdateringer til
EDPS-webstedet. Disse projekter var starten på en ny
æra for EDPS og for databeskyttelsen.

@EU_EDPS
EDPS’ new logo - new era in the
history of our organisation

Internationalt samarbejde
I 2015 fortsatte vi vores støtte til internationale standarder
for samarbejde om databeskyttelse og retshåndhævelse
blandt databeskyttelsesmyndighederne.
EU-Domstolen erklærede i sin præjudicielle afgørelse
i oktober safe harbour-beslutningen for ugyldig. Vi
opfordrede sammen med vores partnere i Artikel
29-gruppen EU og USA til at udarbejde et mere
bæredygtigt retsinstr ument, der respek terer
databeskyttelsesmyndighedernes uafhængighed. Vi
samarbejdede også med databeskyttelsesansvarlige
om udarbejdelsen af et kort over overførsler i EU’s
institutioner og organer under safe harbour-ordningen.
Databeskyttelsesreformen er også på dagordenen
i Europarådet, og vi fortsatte i 2015 med at bidrage til
arbejdet i udvalgene for modernisering af konvention
nr. 108. Vi har også været involveret i OECD’s
arbejdsgruppe om sikkerhed og privatlivets fred i den
digitale økonomi, hvor vi udarbejdede forslag til en
risikobaseret tilgang til databeskyttelse, som skal
drøftes på ministerkonferencen om den digitale
økonomi i Cancun i juni 2016.
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Der var en dramatisk stigning i aktiviteten på vores
sociale medier, navnlig på Twitter, hvor både vores
følgere og antallet af tweets steg markant, men også
på LinkedIn og YouTube, hvor vi øgede vores
tilstedeværelse.
Ud over tre udgaver af EDPS-nyhedsbrevet udsendte vi
13 pressemeddelelser og besvarede 31 skriftlige
henvendelser fra pressen, mens den tilsynsførende og
den assisterende tilsynsførende gav 39 direkte
interviews til europæiske og internationale journalister.
Vores øgede synlighed betød, at EDPS indgik i over
400 artikler, radioudsendelser, videoer eller andre
medier i 2015.
Vores kommunikationsaktiviteter blev også udvidet i 2015.
Vi havde et rekordstort antal besøgende på vores stand
ved EU’s årlige åbent hus-dag den 9. maj, og vi
arrangerede syv studiebesøg for grupper fra europæiske
universiteter og ungdomsorganisationer. Ud over det åbne
møde med civilsamfundet om databeskyttelsesreformen
fungerer begge tilsynsførende og EDPS’s personale
i stigende grad som ambassadører for EU’s tilgang til
privatlivets fred, hvilket fremgår af vores sponsorat af den
årlige konference »Computers, Privacy & Data
Protection«.

2015 — Overblik

Intern administration

Nøgleresultatindikatorer 2015-2019

Ud over udfordringerne ved det nye mandat og det
skiftende databeskyttelseslandskab har vi søgt at
opfylde ambitiøse mål med et lille team af dynamiske,
talentfulde og særdeles motiverede EU-tjenestemænd.

Som led i vedtagelsen af strategien for 2015-2019 i marts
2015 blev de eksisterende nøgleresultatindikatorer
(KPI’er) revurderet for at tage højde for den nye strategis
målsætninger og prioriteter. Derfor blev der udarbejdet
nye nøgleresultatindikatorer (KPI’er), som hjælper os
med at overvåge og om nødvendigt tilpasse virkningerne
af vores ar bejde og ef fek tiviteten af vores
ressourceanvendelse.

I 2015 modtog vi for fjerde år i træk en »blank«
revisionserklæring fra Revisionsretten og har igen
forbedret gennemførelsesgraden for vores budget. Vi
udarbejdede nye politikker om læring og udvikling,
karrierevejledning og lige muligheder og afholdt
sammen med EPSO en særlig udvælgelsesprøve for
databeskyttelseseksperter. Dette resulterede i en
reserveliste på 21 ekstraordinære kandidater, som vil
dække EDPS’s og det fremtidige EDPB’s kommende
rekrutteringsbehov.
I 2015 fik EDPS tildelt et budget på 8 760 417 EUR,
hvilket er en stigning på 1,09 % i forhold til budgettet for
2014. Vi forbedrede gennemførelsesgraden for vores
budget til omkring 94 % i 2015 sammenlignet med
85 % i 2011, samtidig med at vi levede op til
Kommissionens sparepolitik og budgetkonsolidering. Vi
mødtes også to gange med Den Europæiske
Ombudsmands finansteam i 2015 for at identificere
fælles behov som udgangspunkt for et tættere
samarbejde i 2016.

Tabellen her viser resultaterne af vores aktiviteter i 2015
i henhold til de strategiske mål og den handlingsplan,
der er fastlagt i strategien for 2015-2019.
KPI-resultattavlen indeholder en kort beskrivelse af
hver enkelt KPI, resultatet den 31. december 2015 og
det fastsatte mål.
I de fleste tilfælde måles indikatorerne i forhold til de
oprindelige mål. For tre indikatorer vil resultaterne fra
2015 blive brugt som benchmark. To KPI’er vil blive
beregnet fra 2016. Resultaterne viser, at gennemførelsen
af strategien er stort set på rette spor, og der er ikke
behov for korrigerende foranstaltninger på nuværende
tidspunkt.
Én nøgleresultatindikator (KPI 7) opfyldte ikke det
oprindelige mål. Dette skyldtes primært ændringer
i planlægningen i Europa-Kommissionen, som betød,
at initiativerne blev udsat til 2016. Endvidere var der ét
tilfælde, hvor EDPS ikke blev hørt af Kommissionen.
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2015 — Overblik

NØGLERESULTATINDIKATORER

RESULTAT
PR. 31.12.2015

MÅL FOR 2015

Målsætning 1 — Digitalisering af databeskyttelse

Nøgleresultatindikator 1

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

9

2015 som benchmark

Nøgleresultatindikator 2

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

9

8

Målsætning 2 — Oprettelse af globale partnerskaber
Nøgleresultatindikator 3

Antal initiativer vedrørende internationale aftaler

3

2015 som benchmark

Nøgleresultatindikator 4

Antal sager på internationalt plan
(Artikel 29-gruppen, Europarådet, OECD, GPEN,
internationale konferencer), hvor EDPS har ydet et
væsentligt bidrag

13

13

Målsætning 3 — Indledning af et nyt kapitel inden for databeskyttelse i EU
Nøgleresultatindikator 5

Konsekvensanalyse af EDPS’ bidrag til den
generelle forordning om databeskyttelse

Nøgleresultatindikator 6

Grad af tilfredshed hos de databeskyttelses
ansvarlige/databeskyttelseskoordinatorerne/de
registeransvarlige, hvad angår samarbejde med
EDPS og vejledning, herunder tilfredshed hos de
registrerede, hvad angår undervisning

79,5 %

60 %

Nøgleresultatindikator 7

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

83 %

90 %

Beregnes primo 2016

Katalysatorer — Kommunikation og forvaltning af ressourcer
Nøgleresultatindikator 8

Antal besøg på EDPS’ websted

195 715

2015 som benchmark

(sammensat indikator)

Antal følgere af EDPS på Twitter

3631

2015 som benchmark

Nøgleresultatindikator 9

Grad af medarbejdertilfredshed
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Vigtigste målsætninger for 2016

|| V i g t i g s t e

målsætninger for 2016

Der er valgt følgende målsætninger for 2016 inden for
den samlede strategi for 2015-2019. Der vil blive aflagt
rapport om resultaterne i 2017.

Databeskyttelsen bliver digital
Den generelle forordning om databeskyttelse vil indføre
en forpligtelse for registeransvarlige til at implementere
databeskyttelsesprincipper og -foranstaltninger
i udviklingen og anvendelsen af databehandlingssystemer.
Med denne forpligtelse vil databeskyttelse som design og
som standard blive endnu vigtigere. Det vil blive en stadig
vigtigere opgave for alle tilsynsmyndigheder, herunder
EDPS, at vejlede om den tekniske gennemførelse af
databeskyttelse.

Øge gennemsigtighed, brugerkontrol og
ansvarlighed i behandlingen af big data
EU skal udvikle en model for politikker for
informationsbehandling for de onlinetjenester, EU’s
institutioner og organer tilbyder. Sådanne politikker bør
i et klart og enkelt sprog forklare, hvordan forretnings
processer kan påvirke den enkeltes ret til beskyttelse af
privatlivets fred og databeskyttelse. Borgerne bør også
få at vide, om de har risiko for at blive identificeret ud
fra anonyme, pseudoanonyme eller aggregerede data.
Til dette formål vil EDPS i sit arbejde især fokusere på
data vaults og personlige datalagre.

Integration af databeskyttelse
i internationale politikker
En del af EDPS’s mission er at rådgive EU’s institutioner og
organer om de aspekter af globaliseringen, hvor privatlivets
fred og databeskyttelse bliver stadig vigtigere. I samarbejde med databeskyttelsesmyndigheder vil vi rådgive om,
hvordan de etablerede databeskyttelsesprincipper i EU
kan anvendes på en sammenhængende og konsekvent
måde, hver gang EU’s tjenestemænd forhandler handelsaftaler, eller internationale aftaler knyttet til retshåndhævelse, og fremhæve de positive virkninger af EU’s databeskyttelsesprincipper med hensyn til at fremme den globale
handel og retshåndhævelsessamarbejdet. Vi har derfor
planer om at følge aftaler som det transatlantiske handelsog investeringspartnerskab (TTIP) og aftalen om handel
med tjenesteydelser (TISA) tæt. Vi vil også udsende vores
egen udtalelse om internationale overførsler, efter at

Domstolen erklærede safe harbour-reglerne ugyldige, hvilket skal koordineres med udtalelsen fra Artikel 29-gruppen,
som vi er medlem af, samt give en vurdering af paraplyaftalen mellem EU og USA på retshåndhævelsesområdet.

Et samlet EU på den internationale scene
EDPS er fast besluttet på at bidrage til at skabe en
g l o ba l a lli anc e m e d dat ab e sk y t te l s e s - o g
privatlivsmyndigheder i hele verden. I samarbejde med
Artikel 29-gruppen vil vi identificere de tekniske og
lovgivningsmæssige løsninger på vigtige udfordringer
for databeskyttelsen såsom big data, tingenes internet
og masseovervågning.

Revision af forordning (EF) nr. 45/2001
Nu, hvor den generelle forordning om databeskyttelse
er færdig, skal forordning (EF) nr. 45/2001 ændres for
at sikre, at de databeskyttelseslove, der gælder for
EU’s institutioner og organer, hele tiden er i overensstemmelse med de love, der gælder for medlemsstaterne. EDPS har planer om at yde formel rådgivning og
udarbejde en udtalelse om revisionen af forordningen.
Vi vil også hjælpe EU’s institutioner og organer med at
tilpasse sig til de nye regler ved at fortsætte med at
uddanne databeskyttelsesansvarlige og registeransvarlige i de nye krav.

Ansvarlighedsprojekt
EDPS har taget godt imod og støttet idéen om ansvarlighed, der er i centrum for databeskyttelsesreformen.
Vi vil fortsat bede EU-forvaltningerne være proaktive
med hensyn til at sikre overholdelse og dokumentere
de foranstaltninger, der træffes, for om nødvendigt at
bevise, at reglerne overholdes. I vores bestræbelser på
at gå foran med et godt eksempel vil vi samarbejde
internt med EDPS’s databeskyttelsesansvarlige for at
sikre, at ansvarlighedsprincippet implementeres i vores
egen institution. Databeskyttelsesansvarlige og databeskyttelseskoordinatorer/-kontakter spiller en afgørende rolle med hensyn til at nå dette mål, og vi vil derfor udvikle yderligere uddannelse og vejledning til dem,
opfordre til tæt kontakt med og i netværket af databeskyttelsesansvarlige og fortælle dem, hvordan EDPS
har gennemført ansvarlighedsprincippet.
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Forberedelser til Europol
En ny databeskyttelsesramme for Europol vil træde
i kraft i starten af 2017. I den forbindelse skal EDPS
udvikle tilsynsaktiviteter, i et vist omfang med de
nationale myndigheder. EDPS er ved at forberede
organisationen og de menneskelige ressourcer til
denne nye rolle og vil fortsætte disse forberedelser
gennem 2016. Der vil blive etableret specifikke
uddannelses- og samarbejdsaktiviteter, som skal
bidrage til at vurdere, hvordan kravene om tilsyns- og
koordineringsaktiviteter i forordningen bedst opfyldes.
Vi vil også fortsat deltage aktivt i internationale og
regionale databeskyttelsesnetværk, i Europarådet og
OECD samt den årlige konference Computers, Privacy
& Data Protection (CPDP). Der vil blive afholdt
workshopper med internationale organisationer på ad
hoc-basis, når internationale organisationer er
interesseret i at udveksle viden med EDPS samt
udvikle god praksis i fællesskab.

Forberedelser til Det Europæiske
Databeskyttelsesråd
EDPS skal levere sekretariatet til Det Europæiske
Databeskyttelsesråd (EDPB), og EDPS skal sikre, at
det er klart fra dag ét. Dette forberedende arbejde vil
blive udfør t i tæt samarbejde med nationale
myndigheder, gennem Ar tikel 29 - gruppen og
taskforcen mellem arbejdsgruppen og EDPB og
i overensstemmelse med den plan, arbejdsgruppen har
vedtaget. På denne måde vil vi sikre, at der er etableret
passende overgangsordninger, så overleveringen fra
Artikel 29-gruppen går glat. Dette arbejde vil primært
omfatte at sikre, at vi har en passende IT-infrastruktur,
etablere arbejdsmetoder og en forretningsorden samt
sikre, at vi har tilstrækkelige menneskelige og
finansielle ressourcer til rådighed. Dette vil ske i tæt
samarbejde med den politiske afdeling, afdelingen for
menneskelige ressourcer, budget og administration
(HRBA) og sektoren for IT-politik.

Koordineret tilsyn
Der er behov for at sikre et mere effektivt og koordineret
tilsyn med store IT-systemer inden for retshåndhævelse,
både på europæisk og nationalt plan. Vi bør også
opfordre lovgiverne til at harmonisere de eksisterende
platforme, som er ret forskellige. Som sekretariat for de
koordinerede tilsynsgrupper for flere store IT-systemer
vil vi fortsætte med at arrangere og støtte møder
i grupper og undergrupper om disse systemer i løbet af
2016. Vi har også planer om at lancere et nyt websted
for grupperne, som vil hjælpe os med at nå vores mål.
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Rådgivning om og tilsyn med store
IT-systemer
For at løse de aktuelle udfordringer på områder som
offentlig sikkerhed og grænsekontrol har lovgiverne
opfordret til, at der udvikles nye IT-systemer, eller at de
eksisterende systemer forbedres og udvides. Vi vil
rådgive de politiske beslutningstagere og lovgiverne om
teknologien i disse systemer og udvide vores
overvågnings- og tilsynsaktiviteter til at sikre, at disse
systemers funktioner til enhver tid er i overensstemmelse
med databeskyttelsesreglerne.

Fremme af en oplyst debat om sikkerhed
og privatlivets fred
For at begreber som national sikkerhed, offentlig
sikkerhed og grov kriminalitet skal give mening, og
dermed for at sikre, at databeskyttelsesprincipperne
overholdes, skal EU have en oplyst debat om, hvordan
disse begreber defineres, og hvad de omfatter. Vi agter
at sætte skub i en sådan debat i 2016 med særligt
fokus på intelligente grænser.

IT-sikkerhed
IT-sikkerhed bliver stadig vigtigere. Vi vil fortsætte med
at styrke vores ekspertise inden for dette område i 2016
og vil ved hjælp af vores inspektioner og audit sikre, at
de relevante regler anvendes. Vi vil fortsat fungere som
partner for alle medlemmer af IT-sikkerhedssektoren,
med særligt fokus på EU’s institutioner og organer.

Retningslinjer for teknologi og
databeskyttelse
Ud over retningslinjerne om brug af mobile enheder fra
2015 vil yderligere retningslinjer om webtjenester,
mobil-apps og cloud computing blive færdiggjort i 2016.
Disse vil blive suppleret af vejledninger om konkrete
områder som ansvarlighed i IT-ledelse og risikostyring.

Internet Privacy Engineering Network
(IPEN)
Dette netværk af teknologi- og privatlivseksperter fra
databeskyttelsesmyndighederne, industrien, den
akademiske verden og civilsamfundet vil skulle spille
en vigtig rolle med hensyn til at omsætte de nye
databeskyttelsesforpligtelser til tekniske krav til støtte
for databeskyttelse som design. Vi vil støtte netværkets
øgede bestræbelser på at skabe håndgribelige
resultater.

Vigtigste målsætninger for 2016

Identificering af tværfaglige politiske
løsninger

Fremme af ansvarlig og informeret
politikudformning

Vi agter i 2016 at tilskynde til en europæisk dialog om
big data, tingenes internet og grundlæggende
rettigheder i den offentlige og den private sektor. Til det
formål vil vi tage kontakt til EU-institutioner,
tilsynsmyndigheder, den akademiske verden, industrien,
IT-sektoren, forbrugerbeskyttelsesorganisationer og
andre i forbindelse med tilrettelæggelse af en workshop
om big data og udarbejdelse og offentliggørelse af en
rapport om databeskyttelse og det digitale indre marked.

EDPS planlægger at udvikle en omfattende
værktøjskasse, som vil sætte EU’s institutioner og
organer i stand til at træffe informerede beslutninger
om databeskyttelse. Vi vil også udarbejde skriftlige
vejledninger samt arrangere workshopper og
uddannelsesarrangementer med støtte fra et eksternt
netværk. EDPS vil desuden hvert år identificere de
EU-politiske spørgsmål, der har størst indvirkning på
privatlivets fred og databeskyttelse. Derefter vil vi
fremlægge en juridisk analyse og vejledning om disse
spørgsmål.

Teknologiovervågning
Vores teknologiovervågningsaktiviteter vil blive mere
synlige og vil blive gjort tilgængelige for andre
interessenter for at give dem større gennemslagskraft.
Vores rapport vil blive gjort tilgængelig for offentligheden
samt for dat abesk y t telsesmyndigheder ne og
teknologiorienterede ekspertgrupper på EU-plan.

EDPS vil fortsat arbejde hårdt for at etablere effektive
arbejdsmetoder med Parlamentet, Rådet og
Kommissionen og vil aktivt søge feedback om værdien
af vores rådgivning. Vi ønsker også at udvikle vores
dialog med EU-Domstolen om grundlæggende
rettigheder og assistere Domstolen i alle relevante
sager, enten som part eller som ekspert.
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