EU’s databeskyttelsesreform:

bedre databeskyttelsesrettigheder for europæiske borgere

250 millioner mennesker bruger nu internettet hver dag i Europa. Vi deler stadig flere af vores personoplysninger
— det kan være via netbanker, shopping, sociale medier eller elektroniske selvangivelser.
Der skal værnes om din rettighed til beskyttelsen af dine
personoplysninger. Der er mange potentielle risici, såsom uautoriseret
videregivelse, identitetstyveri eller onlinemisbrug, for blot at nævne nogle
få. Beskyttelsen af personoplysninger er en grundlæggende rettighed for
alle i EU.
De nye databeskyttelsesregler gælder fra den 25. maj 2018 og vil give
dig mere kontrol over dine personoplysninger og forbedre din sikkerhed
både online og offline.

Hvad er personoplysninger?
Det er enhver oplysning, der vedrører en identificeret
eller identificerbar levende enkeltperson. For
eksempel: fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse,
lokaliseringsdata.
(Flere oplysninger: art. 4, stk. 1, i forordningen)

DINE NYE RETTIGHEDER:
> Ret til at modtage klare og forståelige oplysninger
om, hvem der behandler dine oplysninger, og hvorfor de behandler dem.
(Art. 12-14 i forordningen)

> Ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger,
en organisation har om dig.
(Art. 15 i forordningen)

> Ret til at anmode en tjenesteudbyder om
at overføre dine personoplysninger til en
anden tjenesteudbyder, f.eks. når du skifter fra et socialt netværk
til et andet eller skifter fra en udbyder af cloud-tjenesteydelser
til en anden.
(Art. 20 i forordningen)

>>

> Retten til at blive glemt. Du vil kunne anmode om at få slettet dine

personoplysninger, hvis du ikke længere ønsker, at de bliver behandlet, og der ikke er
nogen legitim grund til, at en virksomhed beholder dem. F.eks. vil du, når du skriver
dit navn i en onlinesøgemaskine, og der blandt resultaterne er links til en gammel
avisartikel om en gæld, som du for længst har betalt, kunne anmode søgemaskinen
om at slette de pågældende links.
(Forordningens artikel 17)

> H vis en virksomhed skal bruge dit samtykke for at behandle dine oplysninger,
skal den bede dig om det og tydeligt angive, hvad dine personoplysninger vil blive
brugt til. Dit samtykke skal være en utvetydig angivelse af dine ønsker og indhentes
ved hjælp af en aktiv handling fra dig. Virksomhederne kan derfor ikke gemme sig
bag lange, indviklede vilkår og betingelser, som du aldrig læser.
(Art. 4, stk. 11, og art. 7 i forordningen)

> Hvis dine personoplysninger bortkommer eller stjæles,

og hvis der er tale om et brud på personfølsomme data, som kan bruges til at skade
dig, skal den ansvarlige virksomhed hurtigst muligt oplyse dig (og den relevante
datatilsynsmyndighed) om bruddet. Gør den pågældende virksomhed ikke det, kan
den straffes med bøde.
(Forordningens artikel 33-34)

> B edre beskyttelse af børn online. Børn er ofte mindre

opmærksomme på de risici og konsekvenser, det kan have at dele oplysninger, og
de er mindre opmærksomme på deres rettigheder. Derfor skal alle oplysninger, der
specifikt henvender sig til børn, tilpasses, så de er lettilgængelige og bruger et
tydeligt og almindeligt sprog.
(Art. 8 i forordningen)

> Tror du, at dine databeskyttelsesrettigheder er blevet krænket? Du kan kontakte

den organisation, der opbevarer dine oplysninger. Du kan også altid klage til den nationale databeskyttelsesmyndighed
eller anlægge sag ved den nationale domstol. Databeskyttelsesmyndigheden har en række sanktionsmuligheder over
for organisationerne, herunder at suspendere eller stoppe databehandling og give en bøde.
Hvis du har lidt tab, kan du også søge erstatning ved at anlægge sag mod organisationen eller bede en ikkestatslig
organisation, som er aktiv på databeskyttelsesområdet, om at repræsentere dig.
Kontakt din nationale databeskyttelsesmyndighed: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_da

DU KAN FINDE YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DINE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL DE NYE
DATABESKYTTELSESREGLER I VORES ONLINEVEJLEDNING:

europa.eu/dataprotection
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