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Disposition

* Den danske persondatalovs regulering

* Udfordringerne i praksis

* Privatlivsfremmende teknologier

* Kommissionens initiativ

* Datatilsynene i EU’s udtalelse Future of 
Privacy
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Den danske persondatalov

Formål tre led:
* Fortsat højt beskyttelsesniveau i 

forhold til den enkelte borger
* Flexibel lov – give mulighed for at 

behandle personoplysninger ved brug
af moderne teknologier

* Gennemføre EU’s direktiv om
beskyttelse af personoplysninger
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Den danske persondatalov 
Hovedelementer:
* Grundregler
* Betingelser og muligheder
* Særlig beskyttelse – fx kreditoplysning og

optagelser fra tv-overvågning
* Rettigheder for de registrerede personer
* Datasikkerhed
* Krav om udtalelse/tilladelse fra Datatilsynet
* Uafhængig tilsynsmyndighed med beføjelser

til inspektion, påbud mv., høringssvar
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Den danske persondatalov 

Sikkerhed: Krav om tilstrækkelige foranstaltninger

* Myndighed / virksomhed ansvarlig

* Det aktuelle tekniske niveau

* Særlige behov ved fremsendelse i net

* Sikkerhedsbekendtgørelsen

* Anbefalinger, krav og vilkår

* Datasikkerhed ved tv-overvågning
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Udfordringerne i praksis

Grund til bekymring:
* Myndigheder tager nye digitale

løsninger i brug uden at opfylde krav til
beskyttelse af personoplysninger

* Voldsom stigning i tilfælde med 
utilsigtet offentliggørelse

* Misbrug af identitet set som følge af
utilsigtet offentliggørelse på internet
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Privatlivsfremmende
teknologier
* Kommissionen i 2003: Opfordrer regeringerne og 

den offentlige sektor til at vise det gode eksempel 
ved at anvende privatlivsfremmende teknologier i 
deres egne behandlinger, f.eks. i digital forvaltning
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0265:FIN:DA:PDF

* DT har fremhævet dette ift. digitaliseringsstrategien 
2007-10

* DT høringssvar over Højhastighedsrapporten samt 
IT- og telepolitisk redegørelse 2010 

* Study fra London Economics
http://danishbiometrics.files.wordpress.com/2010/07/final_report_pets_16_07_10_en.pdf
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Privatlivsfremmende
teknologier - eksempler
* Privacy zoner ved tv-overvågning

http://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelsen/artikel/tv-overvaagning-af-hvide-sande-havn/

* Brug af teknologi til fx at begrænse tv-overvågning til 
visse perioder eller begivenheder 
http://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/arkiv-over-afgoerelser/artikel/kommunes-tv-overvaagning-af-skoler-og-daginstitutioner/

* Teknologi til sløring i forbindelse med billeder -
Google StreetView og danske tilsvarende
http://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelsen/artikel/googles-incs-anmeldelse/

* Kryptering ved kommunikation via internet, f.eks. i 
offentlig sektor ved brug af OCES
http://www.datatilsynet.dk/offentlig/sikkerhed/transmission-over-internettet/

* Lagring af en template frem for et fuldt fingeraftryk
http://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelsen/artikel/adgangskontrol-paa-diskoteker/

* Lagring på kort frem for i en database
http://datatilsynet.dcmediahosting.com/index.php?id=325&tx_ttnews[tt_news]=71&no_cache=1

* Anonymisering/pseudonymisering fx v statistik
* Borger bestemme / samtykke / indsigt / privacy 

settings 
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Privatlivsfremmende
teknologier
* Brug af disse kan gøre det acceptabelt / lovligt at 

indføre en løsning, som ellers ikke ville være lovlig

* Hvad kan vi som myndigheder gøre?
– Opfordre til / kræve brug og udvikling af løsninger med dette
– Forbyde databehandling, der ikke er lovlig – acceptere den, 

hvis privatlivsfremmende teknologier kan gøre det muligt
– Opfordre til og anbefale værktøjer som 

Privatlivsimplikationsanalyse (PIA) og deltage i udformning 
af værktøjer til brug for sådanne analyser

* MEN privatlivsfremmende teknologier gør det ikke alene!
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Kommissionens initiativ 

* Offentlig høring i 2009
http://www.datatilsynet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/artikel/eu-kommissionens-hoering-om-
databeskyttelse-1

* ”Roadmap” - udmelding fra 
Kommissionen foråret 2010 
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/72_jls_data_protection_strate
gy_and_legal_framework_en.pdf

* Forventet initiativ november 2010
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Datatilsynene i EU

* Udtalelse december 2009 
”The Future of Privacy”
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2009/wp168_en.pdf

* Møde med Viviane Reding juli 2010
Pressemeddelelse af 15. juli 2010
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/news/docs/pr_15_07_10_en.pdf

* Udtalelse om ”Accountability” princippet
WP 173 af 17. juli 2010
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp173_en.pdf
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* Tak for opmærksomheden


