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eksisterende regler?
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E NUVÆRENDE
DATAINDBERETNINGSKRAV
ER KOMPLICEREDE OG
DYRE – ET EKSEMPEL
En butikskæde har sit hovedkontor
i Frankrig og franchisebutikker i 14
andre EU-lande. Hver butik indsamler
data om kunderne og overfører dem til
viderebehandling på hovedkontoret i
Frankrig.
I henhold til de gældende regler finder
den franske databeskyttelseslovgivning
anvendelse på den behandling
af oplysninger, der udføres af
hovedkontoret, men de enkelte
butikker skal stadig foretage
indberetninger til deres nationale
databeskyttelsesmyndighed for at
bekræfte, at de udfører databehandling
i overensstemmelse med den nationale
lovgivning i de lande, hvor de er
beliggende.
Det betyder, at virksomhedens
hovedkontor skal rådføre sig med
lokale advokater for de enkelte butikker
for at sikre sig, at man overholder
lovgivningen. De samlede udgifter som
følge af rapporteringskravene i alle
landene kan være på over 12 000 euro.

HVORFOR VAR VI NØDT
TIL AT FORENKLE
DATABESKYTTELSESREGLERNE?
Privatpersoner og virksomheder
forventer, at databeskyttelses-reglerne
er konsekvente og anvendes ensartet
over hele EU. Næsten 9 ud af 10
europæere sagde, at de går ind for
ensartede databeskyttelsesrettigheder
over hele EU. Sådan er det ikke i dag.
Desuden står virksomhederne over
for en sand labyrint af nationale
databeskyttelsesbestemmelser,
der gør det dyrt og kompliceret at
behandle personoplysninger på tværs
af grænserne. Reformen vil betyde
mindre bureaukrati, især fordi man
afskaffer den nuværende forpligtelse
til at anmelde al databehandling, som
koster virksomhederne omkring 130
mio. EUR om året, eller til at opnå
forudgående tilladelse til internationale
overførsler af data på grundlag af
godkendte, bindende koncernregler eller
standardiserede kontraktbestemmelser.
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Holdninger til databeskyttelse
»» Næsten alle europæere går ind for lige
beskyttelsesrettigheder på tværs af EU
(89 %).
»» To tredjedele af europæerne synes, at
onlinevirksomheder bør være ansvarlige
for at beskytte deres personoplysninger
(67 %).
»» Mere end 4 ud af 10 europæere synes, at
databeskyttelsesreglerne skal håndhæves
på EU-niveau (45 %).
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HVAD GÅR REFORMEN AF EU'S
DATABESKYTTELSESREGLER UD
PÅ?
Den generelle
databeskyttelsesforordning forenkler
og strømliner databeskyttelsesreglerne
over hele Europa. Dette vil den gøre
ved hjælp af øget harmonisering
og kvikskranker i forbindelse
med håndhævelsen. De enkelte
virksomheder vil blive underlagt en
enkelt databeskyttelsesmyndighed, og
både virksomheder og forbrugere får
et enkelt kontaktpunkt. Forordningen
vil også betyde en forenkling af
internationale dataoverførsler uden
for EU, hvilket vil fremme den globale
samhandel.

gøre Europa mere tiltrækkende som et
sted, hvor man kan gøre forretninger,
samtidig med, at EU styrkes i sit arbejde
med at fremme høje databeskyttelsesstandarder på verdensplan.
Ved at afskaffe de forskelligartede
juridiske bestemmelser og mindske
de administrative forpligtelser
(f.eks. anmeldelseskrav) vil man
kunne spare 2,3 mia. EUR om året,
som virksomhederne kan bruge til
investeringer, både inden for og uden
for EU. Denne forenkling af den
lovgivningsmæssige ramme vil give
EU et mere forudsigeligt erhvervsklima
med hensyn til databeskyttelse med et
regelsæt, der skaber øget forbrugertillid
og et mere velfungerende indre marked.

HVORFOR ER DETTE EN HJÆLP?
Hvad er de vigtigste ændringer?

De nye enklere, klarere og strammere
regler vil også gøre det lettere for
borgerne at beskytte deres data
online. De vil også medføre betydelige
besparelser for erhvervslivet og skabe
fordele for EU-virksomheder, der
konkurrerer på verdensplan, idet de
vil kunne forsikre deres kunder om, at
databeskyttelsen er meget stærk, og at
virksomhederne opererer inden for en
enklere lovgivningsmæssig ramme.

»» Indførelse af et enkelt regelsæt, der gælder over hele EU.
»» Oprettelse af et system med "kvikskranker", hvor en enkelt
databeskyttelsesmyndighed får ansvaret for en virksomhed med aktiviteter i flere
forskellige lande (databeskyttelsesmyndigheden i det land, hvor virksomheden har
sit hovedsæde).
»» Afskaffelse af unødvendige bureaukratiske krav, f.eks. anmeldelsespligt.
»» Forenkling af dataoverførsler ud af EU, samtidig med at personoplysninger
beskyttes.

Et enkelt regelsæt på EU-niveau vil få
betydelige følger for virksomhederne og
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