Hvordan vil databeskyttelsesreformen påvirke
de sociale netværk?
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RETTEN TIL AT BLIVE
GLEMT:
En østrigsk jurastuderende
bad om at få udleveret alle
de oplysninger, som en social
netværksside havde liggende om
ham på hans profil. Det sociale
netværk sendte ham 1 224 sider
med oplysninger. De omfattede
fotos, meddelelser og opslag på hans
side, der var flere år gamle, også
nogle, som han troede, at han havde
slettet. Han blev klar over, at siden
indsamlede langt flere oplysninger
om ham, end han troede, og at
oplysninger, som han havde slettet –
og som netværkssiden ikke har nogen
brug for – stadig blev gemt.

HVAD ER PROBLEMET MED DE
SOCIALE NETVÆRK?
Sociale netværk er et nyttigt redskab
til at holde forbindelsen med venner,
familie og kolleger, men de indebærer
også en risiko for, at dine personlige
oplysninger, fotos og kommentarer
kan ses af flere, end du er klar over.
nogle tilfælde kan dette få følger for

din økonomi, dit rygte og din psykiske
tilstand. Et stort flertal af europæere
(71 %) mener, at offentliggørelse af
personoplysninger udgør en stadig
større del af den moderne tilværelse.
Samtidig siger flere end seks ud
af ti brugere, at de ikke stoler på
fastnet- eller mobiltelefonselskaber
og internetudbydere (62 %) eller
onlinevirksomheder (63 %). De føler
ikke, at de har fuld kontrol over deres
oplysninger.

HVAD GÅR ÆNDRINGERNE UD PÅ?
De nye regler styrker retten til at
blive glemt, hvilket betyder, at hvis
man ikke længere ønsker, at ens
personoplysninger skal behandles, og
en organisation ikke har nogen legitim
begrundelse for at beholde dem,
skal de slettes fra deres system. De
registeransvarlige, der har rådighed over
oplysningerne, skal bevise, at de er nødt
til at beholde dem, så det ikke er dig,
der skal bevise, at det er unødvendigt
at indsamle oplysninger om dig.
Tjenesteudbyderne skal tage hensyn til
princippet om "databeskyttelse gennem
standardindstillinger", hvilket betyder,
at standardindstillingerne skal sikre den
højeste grad af privatlivsbeskyttelse.

Retlige
anliggender

DA

Generaldirektoratet for
Sundhed og Forbrugere

Holdninger til databeskyttelse
»» 71 % af europæerne opfatter offentliggørelse
af personoplysninger som en stadig større del
af den moderne tilværelse.
»» Den mest udbredte grund til at offentliggøre
oplysninger er, at der skal foretages en
onlinebetaling (46 %) eller leveres en vare
(44 %), og for at få adgang til en tjeneste
(36 %).
»» Et flertal føler sig utilpas ved, at
internetvirksomheder anvender deres
personoplysninger til at skræddersy reklamer
til dem.
»» Kun en femtedel af respondenterne har svaret,
at de altid får oplysninger om betingelserne
for indsamling af data og deres potentielle
anvendelsesmuligheder, når de bliver bedt om
at afgive personoplysninger online.
»» Lidt flere end 4 ud af 10 af dem, som bruger
sociale netværk, har aldrig prøvet at ændre
deres privatlivsindstillinger.
»» Af dem, som ikke har ændret deres
privatlivsindstillinger, er der ca. en fjerdedel, der
ikke har gjort det, fordi de stoler på, at siderne
selv har sørget for passende indstillinger.
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Virksomhederne får pligt til at
informere dig så tydeligt, forståeligt
og gennemsigtigt som muligt om,
hvad dine personoplysninger vil blive
brugt til, så du får det bedst mulige
udgangspunkt for at beslutte, hvilke
oplysninger du ønsker offentliggjort.
Disse oplysninger kan blive stillet til
rådighed sammen med letforståelige
standardikoner.

over beskyttelsen af personoplysninger
er en af de vigtigste årsager til, at folk
ikke køber varer og tjenester online.
Eftersom teknologisektoren yder et
direkte bidrag på 20 % til den samlede
produktivitetsfremgang i Europa, og 40
% af de samlede investeringer går til
denne sektor, er den enkeltes tillid til
onlinetjenester af vital betydning for at
stimulere den økonomiske vækst i EU.

Databeskyttelsesreformen vil gøre
det lettere for dig at få adgang
til dine oplysninger og give dig
ret til dataportabilitet, hvilket
betyder, at det bliver lettere at
overføre personoplysninger fra en
tjenesteudbyder til en anden. Den
vil også sørge for, at når brugerne
giver virksomhederne tilladelse til
at bruge deres personoplysninger,
skal dette tilsagn gives i form af en
klar bekræftelse og med deres fulde
indforståelse. Dette vil give brugerne
kontrol over deres oplysninger og
bidrage til at fremme tilliden til
onlinemiljøet.

Med den stigende globalisering af
datastrømmene og den stadige vækst
inden for cloudcomputing er der risiko
for, at folk mister kontrollen over deres
onlinedata. De nye regler vil give folk
kontrollen over deres personoplysninger
og fremme tilliden til både de
sociale medier og til onlinehandel og
kommunikation i almindelighed.

Hvad bliver de vigtigste forandringer?

»» Styrkelse af "retten til at blive glemt" skal give folk bedre mulighed for at håndtere
risici i forbindelse med databeskyttelse online. Når man ikke længere ønsker, at
ens data skal anvendes, og der ikke er legitime årsager til at bevare dem, vil de
blive slettet. Formålet med reglerne er at give den enkelte styringen, ikke at give
mulighed for at slette tidligere begivenheder, omskrive historien eller begrænse
pressefriheden.

HVORFOR ER DETTE GODT FOR
DEN DIGITALE ØKONOMI?
Et højt databeskyttelsesniveau er
vigtigt for at fremme folks tillid til
onlinetjenester og til den digitale
økonomi i almindelighed. Bekymring

»» Garanti for lettere adgang til dine egne data.
»» Fastsættelse af den enkeltes ret til frit at overføre personoplysninger fra en
tjenesteudbyder til en anden (dataportabilitet).
»» Sikring af, at samtykke gives i form af en erklæring eller i form af en klar
bekræftelse, når det skal bruges som retsgrundlag for databehandling.

Har du spørgsmål?

»» Øget ansvar og ansvarlighed i forbindelse med behandling af personoplysninger
ved at indføre databeskyttelsesansvarlige for virksomheder, hvis hovedaktiviteter
omfatter behandling af personoplysninger i stor skala og principperne om
"databeskyttelse gennem standardindstillinger" og "databeskyttelse gennem
design" for at sikre, at varer og tjenester allerede fra begyndelsen har passende
databeskyttelsesindstillinger og datasikringer.

http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_da.htm
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