Hvordan vil reformen af EU's
databeskyttelsesregler lette det
internationale samarbejde?
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Cloudcomputing betyder, at
data kan behandles i Beijing,
lagres i Boston og tilgås
i Budapest. I den digitale
tidsalder overføres data rutinemæssigt
mellem lande både inden og uden for EU.
Men ikke alle lande yder den samme grad
af beskyttelse af personoplysninger.
Bindende koncernregler er et af de
redskaber, der kan bruges til at sikre en
effektiv beskyttelse af personoplysninger,
når disse overføres eller behandles
uden for EU. Virksomhederne kan
indføre disse regler frivilligt, og de
kan anvendes ved overførsel af data
mellem virksomheder, der er en del af
samme koncern. For at de bindende
koncernregler skal kunne godkendes, skal
de i øjeblikket kontrolleres af mindst tre
databeskyttelsesmyndigheder.
Den nye generelle forordning om
databeskyttelse vil forenkle de
bindende koncernregler og strømline
godkendelsesproceduren, idet reglerne
vil skulle godkendes af en enkelt
databeskyttelsesmyndighed i stedet for
flere.

HVORFOR ER DET
INTERNATIONALE SAMARBEJDE
VIGTIGT?

DA

Generaldirektoratet for
Sundhed og Forbrugere

Holdninger til databeskyttelse

Personoplysninger overføres stadig
hyppigere på tværs af grænser
– både de virtuelle og de geografiske –
og lagres på servere i flere forskellige
lande både i og uden for EU. Det er
en iboende del af cloudcomputing.
Datastrømmenes globale karakter
kræver en styrkelse af den enkeltes
databeskyttelsesrettigheder på
internationalt plan. Dette kræver
strenge principper for beskyttelse af
personoplysninger, der sigter mod at
lette overførslen af personoplysninger på
tværs af grænser og samtidig sikrer et
højt og konsekvent beskyttelsesniveau
uden smuthuller eller unødvendig
kompleksitet.

HVAD GÅR REFORMEN AF EU'S
DATABESKYTTELSESREGLER UD
PÅ?

»» Halvdelen af alle europæiske
internetbrugere er nervøse for at blive
offer for svindel gennem misbrug af deres
personoplysninger (50 %).
»» Mindre end en tredjedel af europæerne
har tillid til telefonselskaber
»» og internetudbydere (33 %), og lidt
færre end en fjerdel har tillid til
internetvirksomheder som søgemaskiner,
sociale netværkssider og e-mailtjenester
(24 %).
»» Næsten alle europæere går ind for lige
beskyttelsesrettigheder over hele EU,
uanset i hvilket land den virksomhed, der
tilbyder tjenesten, har hjemsted (89 %).

Med den nye generelle
databeskyttelsesforordning
indføres der for at afhjælpe
disse problemer et system, der
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vil sikre, at beskyttelsesniveauet
for personoplysninger i EU ikke
undermineres, efter at oplysningerne
sendes ud af EU. Den omfatter klare
regler for, hvornår EU-lovgivningen
finder anvendelse for virksomheder
eller organisationer med hjemsted uden
for EU, navnlig gennem en præcisering
af, at når organisationen tilbyder varer
eller tjenester til personer i EU eller
overvåger deres aktiviteter, gælder EUreglerne. Den nye strømlinede procedure
for de såkaldte "beslutninger om
tilstrækkelig beskyttelse", som vil sikre
den frie informationsstrøm mellem EUlande og tredjelande. En beslutning om
tilstrækkelig beskyttelse er en garanti
for, at et bestemt tredjeland sikrer et
tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau
gennem sin hjemlige lovgivning eller
sine internationale forpligtelser.
Sådanne beslutninger om tilstrækkelig
beskyttelse vil blive truffet på
europæisk plan i henhold til eksplicitte
kriterier, som ligeledes vil gælde
politisamarbejdet og det strafferetlige
samarbejde.

standardiserede kontraktbestemmelser,
kræves der ikke længere
forudgående tilladelser. Forordningen
fremmer effektivt internationalt
samarbejde om håndhævelsen af
databeskyttelsesreglerne mellem
Kommissionen, de europæiske
databeskyttelsesmyndigheder

tillid til beskyttelse af den enkeltes
personoplysninger, uanset hvor de
pågældende oplysninger befinder sig.
Dette vil igen fremme vækstmulighederne
for EU's virksomheder. EU's
databeskyttelsesstandarder skal gælde,
uanset hvor oplysninger vedrørende EUborgere behandles.

og myndigheder uden for EU i
form af bistand ved undersøgelser,
informationsudveksling og
videresendelse af klager.

Samtidig skal data, der overføres
til lande uden for EU, beskyttes.
Virksomheder, der lægger vægt på et højt
databeskyttelsesniveau, skal udstyres
med enkle redskaber til at lette lovlige
overførsler. Gennem samarbejde med
tredjemand om disse nye regler kan man
bidrage til at sikre, at personoplysninger
om europæere er sikre, uanset hvor i
verden de befinder sig.

Endelig vil forordningen fremme
globale standarder og derigennem
sikre, at Europa fortsat vil ligge i
front i forbindelse med beskyttelse af
datastrømme rundt om i verden.

HVORFOR ER DETTE EN HJÆLP?
Når EU samarbejder med tredjelande,
vil forordningen sikre, at borgernes
oplysninger beskyttes over hele verden
og ikke kun inden for EU. Dette vil
bidrage til at forbedre den internationale

Virksomheder, der opererer globalt, vil
få gavn af klare og tydelige regler for
brug af bindende koncernregler og af
den kendsgerning, at når overførsler
er omfattet af bindende koncernregler
eller

Hvad er de vigtigste ændringer?

»» Klare regler for, hvornår EU-lovgivningen gælder for registeransvarlige uden for EU,
navnlig gennem en præcisering af, at når den registeransvarlige tilbyder varer eller
tjenester til personer i EU eller overvåger deres aktiviteter, gælder EU-reglerne.
»» Strømlinede beslutninger om tilstrækkelig beskyttelse, der sikrer den frie
informationsstrøm mellem EU og tredjelande, vil blive truffet på europæisk plan
i henhold til eksplicitte kriterier, som ligeledes vil gælde politisamarbejdet og det
strafferetlige samarbejde.

Har du spørgsmål?

»» Lovlige overførsler gøres lettere og mindre besværlige ved at styrke og forenkle
andre regler om internationale overførsler, herunder især ved at:

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

»» Strømline og udvide brugen af redskaber som "bindende koncernregler", så de
også kan anvendes til at dække registerførere og inden for "koncerner" og således
sikre en bedre afspejling af den mangfoldighed af aktører, der er involveret i
databehandlingsaktiviteter, navnlig i forbindelse med cloudcomputing.
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