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I april 2011 betød en
alvorlig sikkerhedsbrist i
en teknologivirksomhed,
at oplysninger om
77 millioner kundekonti blev
offentliggjort: navne, e-mail- og
postadresser, fødselsdatoer,
adgangskoder og loginoplysninger, indkøbshistorik og
kreditkortoplysninger. Det tog
næsten en uge, inden virksomheden
indrømmede sikkerhedsbristen og
underrettede de berørte kunder.
Det mest lukrative tidspunkt for
kriminelle, der anvender stjålne
oplysninger, er umiddelbart efter
tyveriet, inden kunderne er blevet
underrettet og får mulighed for at
rette op på situationen.

HVORFOR HAR PRIVATPERSONER
BEHOV FOR MERE BESKYTTELSE?
I de 21 år, der er gået siden
vedtagelsen af de nuværende
databeskyttelsesregler, har nye
kommunikationsmetoder som
sociale netværkssider betydet
store forandringer i vores måde at
dele personoplysninger på, mens

cloudcomputing betyder, at flere
oplysninger lagres på fjerne serverfarme
i stedet for på personlige computere.
250 millioner mennesker bruger nu
internettet dagligt i Europa. Det er en
teknologi i hurtig udvikling, og det er
vigtigt, at den enkelte bevarer faktisk
kontrol over sine personoplysninger.
Dette er en grundlæggende rettighed
for alle i EU, som skal sikres.

HVAD GÅR REFORMEN AF
DATABESKYTTELSESREGLERNE
UD PÅ?
Den nye generelle
databeskyttelsesforordning vil sikre,
at du modtager klare og forståelige
oplysninger, når dine personoplysninger
bliver behandlet. Du skal også give dit
samtykke i form af en klar bekræftelse,
før en virksomhed har lov til at
behandle dine personoplysninger. De
nye regler vil også styrke den enkeltes
ret til at blive glemt, hvilket betyder, at
hvis man ikke længere ønsker, at ens
personoplysninger skal anvendes, og
en organisation ikke har nogen legitim
begrundelse for at beholde dem, vil de
blive slettet.
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Holdninger til databeskyttelse
»» 71 % af europæerne føler, at de ikke
har anden mulighed end at aflevere
personoplysningerne, hvis de ønsker at
købe varer eller tjenester.
»» Halvdelen af alle europæiske
internetbrugere er nervøse for at blive
offer for svindel gennem misbrug af deres
personoplysninger. Omkring 7 ud af 10 er
nervøse for, at deres oplysninger anvendes
til andre formål end det, de blev indsamlet
til.
»» Næsten alle europæere siger, at de ønsker
at blive informeret, hvis deres oplysninger
mistes eller stjæles.
»» Kun lidt mere end en tredjedel af
europæerne er klar over, at der findes
en national offentlig myndighed, der er
ansvarlig for at beskytte deres rettigheder
vedrørende personoplysninger (37 %).
»» Kun 15 % føler, at de har fuldstændig
kontrol over de oplysninger, de afgiver
online, og 1 ud af 3 (31 %) synes slet ikke,
de har nogen kontrol over dem.
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Den nye forordning vil også
garantere dig fri og uhindret adgang
til dine personoplysninger, hvilket
gør det lettere for dig at se, hvilke
personoplysninger virksomheder og
offentlige myndigheder ligger inde med
om dig, og ligeledes gøre det lettere for
dig at overføre dine personoplysninger
mellem tjenesteudbydere – det såkaldte
"dataportabilitetsprincip".
I henhold til reformen skal
organisationer underrette både den
pågældende person og den relevante
databeskyttelsesmyndighed uden
unødig forsinkelse og om muligt inden
for 72 timer, hvis data ødelægges,
mistes, ændres ved et uheld eller
ulovligt, eller hvis ikke-autoriserede
personer får adgang til data, eller data
afsløres over for disse, hvis dette udgør
en risiko for den enkeltes rettigheder.

at sikringen af databeskyttelsen skal
indbygges i produkter og tjenester
allerede fra den tidligste udviklingsfase,
og privatlivsvenlige standardindstillinger
skal være normen – f.eks. på sociale
netværk. Reglerne vil styrke den
enkeltes rettigheder på en praktisk
måde. Kommissionen og de nationale
datatilsynsmyndigheder vil øge
bevidstheden om disse rettigheder, og
hvordan de kan anvendes på den mest
effektive måde.

HVORDAN ER DETTE EN HJÆLP?
Bedre databeskyttelsesregler betyder,
at man kan have større tillid til, hvordan
ens personoplysninger behandles,
især på internettet. De styrkede
databeskyttelsesregler vil bidrage til at
styrke tilliden til onlinetjenester, så du vil
kunne bruge nye teknologier med større
tillid og udnytte fordelene ved det indre
marked fuldt ud. Nye, klare og solide regler
for fri bevægelighed for data vil også
hjælpe virksomhederne med at vokse i
et databeskyttelsesvenligt miljø og øge
efterspørgslen efter innovative tjenester og
produkter.

Hvad bliver de vigtigste forandringer?

"Databeskyttelse gennem design"
og "databeskyttelse gennem
standardindstillinger" vil også
blive centrale principper i EU's
databeskyttelsesregler. Det betyder,

»» En "ret til at blive glemt" vil hjælpe dig med at håndtere risici i forbindelse med
online databeskyttelse. 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.
»» Lettere adgang til dine egne personoplysninger.
»» En ret til at overføre personoplysninger fra en tjenesteudbyder til en anden.
»» Når du skal give dit samtykke, skal du bedes om at gøre det i form af en klar
bekræftelse.
»» Større gennemsigtighed om, hvordan dine data håndteres, med letforståelig
information, navnlig til børn.

Har du spørgsmål?

»» Virksomheder og organisationer skal indberette brud på datasikkerheden, som kan
påvirke dig negativt, uden unødvendige forsinkelser. De skal også underrette den
relevante datatilsynsmyndighed.

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

»» Bedre håndhævelse af databeskyttelsesrettighederne gennem forbedrede
administrative og retlige klagemuligheder i tilfælde af overtrædelser.

Kontakt Europe Direct:

»» Øget ansvar og ansvarlighed hos de instanser, der behandler personoplysninger
gennem risikovurdering af databeskyttelsen, databeskyttelsesansvarlige og
principperne om "databeskyttelse gennem design" og "databeskyttelse gennem
standardindstillinger".

00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/
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