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Afsløringerne om Facebook/Cambridge Analytica viser, at EU har truffet det rette valg ved at
foreslå og gennemføre en ambitiøs databeskyttelsesreform gennem den generelle forordning om
databeskyttelse.
Bestemmelserne i den generelle forordning om databeskyttelse finder anvendelse fra den 25. maj
2018. De medfører en række forbedringer med henblik på at håndtere krænkelser af retten til
databeskyttelse fremover:

ET KLART SPROGBRUG
I DAG

FREMOVER

Virksomhedernes privatlivspolitik består ofte af
lange beskrivelser i et kompliceret sprog

Privatlivspolitikkerne vil skulle formuleres i et klart
og ligetil sprog

BRUGERSAMTYKKE
I DAG
Virksomhederne antager nogle gange, at tavshed
fra brugernes side er udtryk for samtykke til
databehandling, eller de skjuler en anmodning
om samtykke i de mange siders juridiske vilkår og
betingelser, som ingen læser.

FREMOVER
Brugerne vil skulle give udtrykkeligt samtykke,
inden deres data kan bruges af en virksomhed.
Tavshed er ikke lig samtykke.
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MERE GENNEMSIGTIGHED
I DAG

FREMOVER

Brugerne bliver ikke altid underrettet, når deres
data videregives til lande uden for EU

Virksomhederne vil tydeligt skulle oplyse
brugerne om sådanne videregivelser af data

Virksomhederne indsamler og behandler nogle
gange personoplysninger med henblik på andre
formål end den oprindelige begrundelse uden at
underrette brugerne herom

Virksomhederne vil udelukkende måtte indsamle og
behandle data til et veldefineret formål. De vil
skulle informere brugerne om eventuelle nye formål
med databehandlingen

Virksomhederne benytter algoritmer til at træffe
beslutninger om brugerne baseret på disses
personoplysninger (f.eks. når en bruger ansøger om
et lån), og ofte er brugerne ikke klare over, at dette
finder sted

De vil skulle oplyse brugerne om, hvorvidt
beslutningen er automatisk, og give dem
mulighed for at anfægte den
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STYRKEDE RETTIGHEDER
I DAG

FREMOVER

Virksomhederne oplyser som oftest ikke brugerne,
når der er sket et brud på datasikkerheden, f.eks.
ved tyveri af data

Virksomhederne vil hurtigst muligt skulle
oplyse brugerne i tilfælde af skadelige brud på
datasikkerheden

Brugerne har som oftest ikke mulighed for at
flytte deres data fra en virksomhed til en anden
konkurrerende virksomhed

Brugerne vil have mulighed for at flytte deres
data, f.eks. til en anden social medieplatform

Det kan være vanskeligt for brugerne at få en kopi
af de data, som virksomhederne har registreret om
dem

Brugerne vil have ret til at få adgang til og få en
kopi af de data, som en virksomhed har registreret
om dem

Det kan være vanskeligt for brugerne at få deres
data slettet

Brugerne vil have en tydeligt defineret ”ret til
at blive glemt” (ret til sletning), med klare
beskyttelseskrav

STRENGERE HÅNDHÆVELSE
I DAG

FREMOVER

Databeskyttelsesmyndighederne har begrænsede
midler og beføjelser til at samarbejde med hinanden

Det Europæiske Databeskyttelsesråd,
bestående af alle 28 databeskyttelsesmyndigheder,
vil have beføjelser til at give rådgivning og bistå
i spørgsmål vedrørende fortolkning, og til at
vedtage bindende afgørelser i tilfælde, hvor flere
EU-lande berøres af den samme sag

Myndighederne har ikke mulighed for at give bøder
til virksomheder, der overtræder reglerne, eller de
pågældende bøder er af begrænset størrelse

De 28 databeskyttelsesmyndigheder vil have
harmoniserede beføjelser og vil have mulighed for
at idømme bøder til virksomheder på et beløb
på op til 20 mio. EUR eller 4 % af en virksomheds
omsætning på verdensplan

Tag et kig på Europa-Kommissionens onlinevejledning om databeskyttelsesreformen, som er tilgængelig på
alle EU-sprog:

europa.eu/dataprotection
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