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HVEM ER VI?
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) er Den Europæiske Unions
uafhængige databeskyttelsesmyndighed med
ansvar for at føre tilsyn med behandlingen af
personoplysninger i EU’s institutioner, organer
og agenturer.
Vi rådgiver EU’s institutioner, organer og agenturer om nye lovgivningsforslag og initiativer
vedrørende beskyttelse af personoplysninger.
Vi overvåger nye teknologiers indvirkning på
databeskyttelsen og samarbejder med tilsynsmyndighederne for at sikre en konsekvent
håndhævelse af EU’s databeskyttelsesregler.
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VORES MISSION

Databeskyttelse er en grundlæggende rettighed, der
er beskyttet af EU-retten. EDPS forsvarer og fremmer
privatlivets fred og databeskyttelse i vores daglige
arbejde.

VORES
VÆRDIER OG
PRINCIPPER
Uvildighed
Vi arbejder inden for
de lovgivningsmæssige og
politiske rammer, vi har fået, er
uafhængige og objektive og finder
den rette balance mellem de
interesser, der står på spil.

Gennemsigtighed
Integritet
Vi opretholder de højeste
adfærdsstandarder og
bestræber os på altid at
gøre det rigtige.

Vi forklarer, hvad vi gør,
og hvorfor vi gør det,
på et klart sprog,
som alle kan forstå.

Pragmatisme
Vi forstår interessenternes
behov og søger løsninger,
der fungerer i praksis.
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HVAD LAVER VI?

EDPS har fire hovedarbejdsområder:
• Tilsyn og håndhævelse: Vi overvåger EU-institutioners, -organers og -agenturers behandling
af personoplysninger for at sikre, at de overholder databeskyttelsesreglerne.

SKABE STØRRE OPMÆRKSOMHED OM

sionen, Europa-Parlamentet og Rådet om lov-

RISICI OG AT BESKYTTE MENNESKERS

givningsforslag og initiativer vedrørende data-

RETTIGHEDER OG FRIHEDSRETTIG-

beskyttelse.

HEDER, NÅR DERES PERSONOPLYS-

• Teknologi og privatliv: Vi overvåger og vur-

NINGER BEHANDLES. VI REAGERER

derer den teknologiske udvikling, der påvirker

PÅ BRUD PÅ DATABESKYTTELSEN OG

beskyttelsen af personoplysninger.

KLAGER FRA ENKELTPERSONER, LIGE

• Samarbejde: Vi arbejder sammen med tilsyn-

SOM VI AFHOLDER UDDANNELSES-

smyndighederne om at fremme ensartet data-

KURSER FOR EU’S INSTITUTIONER,

beskyttelse i hele EU. Vores vigtigste platform

ORGANER OG AGENTURER.

for samarbejde med databeskyttelsesmyndigheder er Det Europæiske Databeskyttelsesråd.
Andre eksempler på EU-organer og -agenturer,
som vi fører tilsyn med, er Europol i henhold
til forordning 2016/794, Eurojust i henhold
til forordning 2018/1727 og EPPO i henhold til
forordning (EU) 2017/1939.
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VORES MISSION ER LIGELEDES AT

• Politik og høring: Vi rådgiver Europa-Kommis-

VORES BEFØJELSER

EU’s institutioner, organer og agenturer hører

Overholder EU’s institutioner, organer og agen-

EDPS for at få specifik rådgivning, som vi yder

turer ikke databeskyttelsesreglerne, kan EDPS

i form af udtalelser, bemærkninger, afgørelser,

tage følgende håndhævelsesbeføjelser i brug i

breve og dokumenter. Vi tilbyder også generel

henhold til forordning (EU) 2018/1725:

rådgivning om emner, der er relevante for alle

• udstede advarsler eller påtaler til den EU-insti-

EU-institutioner, -organer og -agenturer, i vores

tution, der ulovligt eller uberettiget behandler

almindelige retningslinjer.

dine personoplysninger
• give EU-institutionen påbud om at imødekom-

Desuden gennemfører vi undersøgelser og databeskyttelsesrevisioner for at kontrollere den
praktiske overholdelse af databeskyttelseslovgivningen.

me anmodninger om at udøve dine rettigheder (f.eks. indsigt i dine egne oplysninger)
• midlertidigt eller definitivt at forbyde bestemte behandlingsaktiviteter
• pålægge EU-institutionerne en administrativ
bøde
• henvise en sag til EU-Domstolen
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VORES
MEDARBEJDERE

EDPS bestræber sig på at samle et alsidigt hold
af juridiske og tekniske eksperter samt andre
specialister på deres område fra hele EU, der
arbejder på at skabe rammerne for databeskyttelse og vores organisation.
Denne mangesidige baggrund og forskellige
perspektiver gør det muligt for os at finde kreative løsninger på databeskyttelsesudfordringer,
der kommer samfundet som helhed til gavn,
navnlig de mest sårbare borgere.
Set under ét er vores mål at beskytte folks
data.
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FREMTIDSUDSIGTER

I en forbundet verden, hvor data strømmer på

• Fremsyn: vores indsats for at være en intel-

tværs af grænserne, vil solidaritet i Europa og in-

ligent institution, der kigger på tendenserne

ternationalt bidrage til at styrke retten til databe-

på den lange bane inden for databeskyttelse

skyttelse og få data til at fungere for mennesker

og på den retlige, samfundsmæssige og tek-

i og uden for EU.

nologiske sammenhæng.

EDPS’ strategi for 2020-2024 fokuserer på tre

• Handling: proaktivt udvikle værktøjer, så

søjler: Fremsyn, handling og solidaritet med

EU’s institutioner, organer og agenturer kan

henblik på at skabe en sikrere, mere retfærdig

være førende på verdensplan inden for da-

og bæredygtig digital fremtid.

tabeskyttelse. At skabe større sammenhæng
i håndhævelsesorganernes aktiviteter i EU
med et stærkere fokus på ægte europæisk
solidaritet, byrdefordeling og fælles tilgang.
• Solidaritet: Det er vores overbevisning, at
retfærdighed kræver, at privatlivets fred beskyttes for alle på alle politikområder i EU, og
at bæredygtighed bør være drivkraften for
databehandling i offentlighedens interesse.
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