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EU har nået en politisk
aftale om en reform af
databeskyttelsesreglerne.
Ikke alene vil det nye
regelsæt give borgerne kontrollen med
deres personoplysninger tilbage, den
vil også give virksomheder adskillige
fordele og muligheder. Reformen vil
fungere som hovedkatalysator for
det digitale indre marked, og give
europæiske borgere og virksomheder
mulighed for at udnytte den digitale
økonomi fuldt ud.
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HVILKEN DOKUMENTATION ER DER?
Privatpersoner og virksomheder
forventer, at databeskyttelsesreglerne er
konsekvente og anvendes ensartet over
hele EU. Mere end 90 % af europæerne
siger, at de går ind for ensartede
databeskyttelsesrettigheder over hele EU.

HVORDAN ER DEN NUVÆRENDE
SITUATION? HVORFOR SKAL DEN
ÆNDRES?

Databeskyttelsesreformen vil hjælpe
virksomhederne med at genvinde
forbrugernes tillid til deres tjenester. Ifølge
en Eurobarometer-undersøgelse fra 2015
føler 8 ud af 10, at de ikke har fuld kontrol
over deres personoplysninger. To tredjedele
er bekymrede for, at de ikke har fuld
kontrol over deres personoplysninger på
nettet.

I dag skal virksomheder i EU håndtere 28
forskellige databeskyttelseslovgivninger.
Denne fragmentering udgør en dyr
administrativ byrde, som gør det
besværligt for virksomheder, især SMV'er,
at få adgang til nye markeder.

Virksomheder, der ikke i tilstrækkelig grad
beskytter privates personoplysninger,
risikerer at miste deres tillid. Især for
onlinevirksomheder er denne tillid en
væsentlig forudsætning for, at kunder vil
anvende nye produkter og tjenester.

Reformen vil skære ned på
bureaukratiet. De nye regler vil f.eks.
afskaffe virksomhedernes nuværende
forpligtelse til at anmelde, hvilke
data de behandler, til andre nationale
databeskyttelsesmyndigheder, hvilket i dag
koster virksomhederne omkring 130 mio.
EUR om året.

EKSEMPEL 1: EU-virksomheders
muligheder for at udvide på
tværs af grænserne
En lille reklamevirksomhed ønsker at udvide
sine aktiviteter fra Frankrig til Tyskland.
Dens databehandlingsaktiviteter er i dag
underlagt et separat regelsæt i Tyskland,
og virksomheden vil skulle forholde sig til
en ny tilsynsmyndighed. Omkostningerne
til juridisk rådgivning og justering af
forretningsmodeller, så virksomheden kan
komme ind på det nye marked, kan være
en hindring. Nogle medlemsstater opkræver
f.eks. anmeldelsesgebyrer for at behandle
data.
MED REFORMEN AF
DATABESKYTTELSESREGLERNE:
De nye databeskyttelsesregler afskaffer alle
anmeldelsesforpligtelser og de omkostninger,
der er forbundet hermed. Målet med
databeskyttelsesforordningen er at fjerne
hindringer for handel på tværs af grænser.
Dette skal gøre det lettere for virksomheder
at udvide på tværs af EU.
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HVORDAN VIL DE NYE REGLER GIVE BESPARELSER?

EKSEMPEL 2: Lige vilkår for
virksomheder i og uden for
EU
En international virksomhed med flere
forretningssteder i EU-medlemsstater
har et online navigations- og
kortlægningssystem, der kan bruges
på tværs af Europa. I dag skal
registeransvarlige, der opererer på
tværs af grænser, bruge tid og penge (til
juridisk rådgivning og på at forberede
formularer og dokumenter) på at leve op
til forskellige og til tider modstridende
forpligtelser.
MED REFORMEN AF
DATABESKYTTELSESREGLERNE:
De nye regler indfører en enkelt
europæisk lovgivning for databeskyttelse,
som erstatter det nuværende
inkonsekvente kludetæppe af nationale
lovgivninger. Alle virksomheder,
uanset om de har hjemsted i EU
eller ej, vil skulle overholde EU's
databeskyttelsesregler, hvis de gerne
vil tilbyde deres tjenester i EU. Det
skaber lige vilkår for alle virksomheder,
for det er nemlig fair konkurrence i en
globaliseret verden.

Med forordningen indføres en enkelt, paneuropæisk lovgivning for databeskyttelse,
hvilket betyder, at virksomhederne skal forholde sig til ét sæt regler, ikke 28. De
nye regler vil give fordele for en anslået værdi af 2,3 mia. EUR om året.

EKSEMPEL 3: Nedskæring på omkostninger
En butikskæde har sit hovedkontor i Frankrig og franchisebutikker i 14 andre EUlande. Hver butik indsamler data om kunderne og overfører dem til viderebehandling
på hovedkontoret i Frankrig.
MED DE GÆLDENDE REGLER:
Den franske databeskyttelseslovgivning finder 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 EUR.
MED REFORMEN AF DATABESKYTTELSESREGLERNE:
Databeskyttelseslovgivningen vil være den samme på tværs af alle EU-lande. Én
Europæiske Union, ét regelsæt. Dette vil eliminere behovet for at konsultere lokale
advokater for at sikre, at franchisebutikkerne overholder lovgivningen. Resultatet er
direkte besparelser og retssikkerhed.

HVORDAN VIL REFORMEN AF
DATABESKYTTELSESREGLERNE
FREMME INNOVATION OG BRUGEN
AF BIG DATA?
Ifølge nogle skøn kan værdien af EUborgernes
personoplysninger vokse med næsten
en billion EUR om året frem til 2020. De
nye EU-regler vil give virksomhederne
fleksibilitet og samtidig beskytte privates
grundlæggende rettigheder.
"Databeskyttelse gennem design
og gennem standardindstillinger" vil
blive et væsentligt princip. Det vil
give virksomhederne incitament til at
innovere og udvikle nye idéer, metoder
og teknologier inden for sikkerhed
og beskyttelse af personoplysninger.
Virksomheder vil have incitament til at
anvende teknikker som anonymisering

(fjernelse af personligt identificerbare
oplysninger), pseudonymisering
(erstatning af personligt identificerbart
materiale med kunstige identifikatorer)
og kryptering (kryptering af
beskeder, så det kun er dem, der har
tilladelse, der kan læse dem) for at
beskytte personoplysninger. Hvis
personoplysninger fuldt ud anonymiseres,
er de ikke længere personoplysninger.
Personoplysninger kan anonymiseres
uigenkaldeligt af virksomheder, og
anonymiserede oplysninger kan også
købes til anvendelse i big data-analyser.
Virksomheder bør også have
mulighed for at forudse og informere
enkeltpersoner om potentielle
anvendelser og fordele af big data,
selv om specificiteterne ved analysen
stadig er ukendt. Virksomheder bør
også overveje, om oplysningerne

Hvad er big data?
Udtrykket "big data" henviser til store
mængder af forskellige typer data,
som stammer fra forskellige typer
kilder, som f.eks. personer, maskiner
og sensorer. Det drejer sig om bl.a.
klimaoplysninger, satellitbilleder,
digitale billeder og videoer,
registrering af transaktioner og
GPS-signaler. Big data kan omfatte
personoplysninger: dvs. oplysninger,
der vedrører en person, og det kan
være alt fra et navn, et billede eller
en e-mailadresse, til bankoplysninger,
posteringer på sociale netværkssider,
sundhedsoplysninger eller en IPadresse.

kan anonymiseres i forbindelse med
fremtidig behandling. Det vil gøre
det muligt at opbevare rådata til
anvendelse i big data og samtidig
beskytte privatpersoners rettigheder.
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EKSEMPEL 4: FØRERLØSE BILER
Teknologien i førerløse biler giver anledning til mere udveksling af biloplysninger,
herunder også personoplysninger. Databeskyttelsesreglerne går hånd i hånd
med innovative og progressive løsninger. I tilfælde af et sammenstød kan biler
med alarmopkaldssystemet eCall f.eks. automatisk ringe op til den nærmeste
alarmcentral. Det er et eksempel på en brugbar og effektiv løsning i tråd med EU's
databeskyttelsesprincipper. Med de nye regler vil databeskyttelsen blive lettere,
enklere og mere effektiv i forbindelse med eCalls funktion.
Et databeskyttelsesprincip går ud på, at når personoplysninger indsamles med
et eller flere formål, skal de ikke behandles på en sådan måde, der er uforenelig
med det oprindelige formål. Det er ikke forbudt at behandle oplysningerne til
et andet formål, og princippet begrænser heller ikke "rådata" til brug i analyser.
En af de væsentligste kriterier for, om et nyt formål er uforeneligt med det
oprindelige formål, er, om det er fair. For at fastslå dette, tages der hensyn til f.eks.
indvirkningen på den enkeltes privatliv (f.eks. specifikke og målrettede afgørelser
om identificerede personer), samt om den enkelte har en rimelig forventning om,
at dennes personoplysninger vil blive anvendt på en ny måde. Så i eksemplet med
førerløse biler kan rådata anvendes til at analysere, hvor der finder flest uheld sted,
og hvordan disse uheld kan undgås i fremtiden. De kan også bruges til at analysere
færdselsstrømme med henblik på at nedbringe trafikpropper.

PRIVATPERSONER VIL HAVE
STØRRE KONTROL. HVORDAN VIL
DET HJÆLPE VIRKSOMHEDERNE?
Den nye ret til dataportabilitet vil give
privatpersoner mulighed for at flytte
deres personoplysninger fra en udbyder
til en anden. Opstartsvirksomheder og
mindre virksomheder vil være i stand til
at tilgå datamarkeder, som domineres
af de digitale giganter og tiltrække flere
brugere med løsninger, der beskytter
privatlivet. Det vil gøre den europæiske
økonomi mere konkurrencedygtig.

EKSEMPEL 5: Fordele for privatpersoner, fordele for virksomheder
En lille ny virksomhed ønsker at komme ind på markedet med en onlinetjeneste
til deling af sociale medier. Markedet har allerede store spillere med en stor
markedsandel. Under de nuværende regler vil alle nye kunder skulle overveje at
begynde forfra med at indtaste de personoplysninger, de ønsker at afgive, for at blive
brugere af den nye tjeneste. Det kan afholde nogle mennesker fra at overveje at
skifte til den nye virksomhed.
MED REFORMEN AF DATABESKYTTELSESREGLERNE:
Retten til dataportabilitet vil gøre det lettere for potentielle kunder at overføre deres
personoplysninger mellem tjenesteudbydere. Det fremmer konkurrencen og giver nye
virksomheder incitament til at komme på markedet.

HVAD ER KVIKSKRANKEN?
På et indre marked for data er det
ikke nok at have ens regler på papiret.
Reglerne skal anvendes på samme
måde over det hele. "Kvikskranken"
vil strømline samarbejdet mellem
databeskyttelsesmyndighederne om
sager med virkning for hele Europa.
Virksomhederne vil kun skulle forholde
sig til én myndighed, ikke 28.
Den vil garantere virksomhedernes
retssikkerhed. Virksomhederne vil drage
fordel af hurtigere beslutninger fra en
enkelt modpart (ved at eliminere flere
kontaktpunkter) og mindre bureaukrati.
De vil få gavn af konsekvens i
afgørelserne i de tilfælde, hvor den
samme behandlingsaktivitet finder sted
i flere medlemsstater.

Har du spørgsmål?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_da.htm
Kontakt Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/

HVILKE FORDELE FÅR MINDRE
VIRKSOMHEDER (SMV'ER)?
SMV'er vil få den fulde gavn af
forenklingen af den lovgivningsmæssige
ramme. Særligt betragtning 13 i
forordningen giver princippet om at
"tænke småt først" udpræget synlighed
i forslaget.
Der er blevet taget behørigt hensyn
til SMV'ers særlige situation i
reformforslaget, og vi har været
forsigtige med ikke at pålægge dem
unødige administrative byrder.
Et meget stort flertal af SMV'er vil
ikke være forpligtet til at udpege
en databeskyttelsesansvarlig. Kun
dem, som beskæftiger sig med
aktiviteter, der medfører specifikke
databeskyttelsesrisici (som følge af
deres karakter, anvendelsesområde
eller formål) vil blive berørt (f.eks.
små headhunting-virksomheder, der
foretager profilering af enkeltpersoner).
I små virksomheder behøver dette ikke
være en fuldtidsansat, men kan være en
ad hoc-konsulent, hvilket vil være meget
billigere.
For så vidt angår forpligtelsen til
at foretage konsekvensanalyser
vedrørende databeskyttelse,
er kriterierne alene snævert
målrettet meget risikable
databehandlingsaktiviteter (f.eks.
personoplysninger i store registre
over børns genetiske oplysninger eller
biometriske oplysninger). Det vil igen
kun vedrøre en meget lille andel af
SMV'er.
SMV'er vil være undtaget fra at skulle
udarbejde dokumentation for deres
databehandlingsaktiviteter.
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