Hvordan vil EU's reform sikre, at
databeskyttelsesreglerne tilpasses den nyeste
teknologiske udvikling?
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SKIFT AF
TJENESTEUDBYDERE –
HVORDAN FUNGERER
DATAPORTABILITET?
Sociale netværk og fotodelingssider
giver folk mulighed for at gemme
hundredvis af fotos, personlige
meddelelser og kontakter. Hvis
en person f.eks. har uploadet alle
sine fotos til en fotodelingsside, og
derefter beslutter sig for at skifte til
en anden tjenesteudbyder, skal alle
fotos kunne overføres uden hindringer
eller datatab. I en verden, hvor
teknologien er i konstant udvikling,
bør brugerne ikke være bundet til
en enkelt udbyder, blot fordi det er
besværligt for dem at flytte deres
data. Den form for praksis hæmmer
konkurrencen og valgfriheden.

HVORDAN UDFORDRER
DET DIGITALE MILJØ
DATABESKYTTELSEN?

De hastige teknologiske forandringer
og globaliseringen har betydet
grundlæggende ændringer af omfanget
af og måden, hvorpå personoplysninger
indsamles, tilgås, bruges og overføres.
Der er flere gode grunde til at revidere
og forbedre de gældende regler, som
blev vedtaget i 1995: Datastrømmenes
stadig mere globaliserede karakter,
det forhold, at personoplysninger
indsamles, overføres og udveksles
i kolossale mængder på tværs af
kontinenter og over hele verden inden
for millisekunder, og det nye fænomen
cloudcomputing. Især cloudcomputing
– hvor man har fjernadgang til
computerressourcer i stedet for at eje
dem lokalt – skaber nye udfordringer
for datatilsynsmyndighederne, idet
data kan bevæge sig fra en jurisdiktion
til en anden, også uden for EU, på et
øjeblik og gør det konstant. For at sikre
kontinuitet i databeskyttelsen skal
reglerne tilpasses den teknologiske
udvikling.
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Holdninger til databeskyttelse
»» Et stort flertal (71 %) mener fortsat, at
afgivelse af personoplysninger er en stadig
større del af den moderne tilværelse, og de
accepterer, at der ikke er noget alternativ til
at afgive dem, hvis de vil have adgang til
produkter eller tjenester.
»» Mere end halvdelen af de europæere,
der bruger internettet, bruger et socialt
onlinenetværk mindst en gang om ugen.
Ca. lige så mange anvender besked- eller
chatsider.
»» 69 % siger, at deres udtrykkelige
bekræftelse bør være nødvendig under alle
omstændigheder, før deres data indsamles
og behandles.
»» Flere end 6 ud af 10 respondenter
siger, at de ikke stoler på fastnet- eller
mobiltelefonselskaber og internetudbydere
(62 %) eller onlinevirksomheder (63 %).
»» 67 % finder det vigtigt at kunne overføre
deres personoplysninger til en ny udbyder af
onlinetjenester ("dataportabilitet").
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HVAD GÅR REFORMEN EU'S
DATABESKYTTELSESREGLER UD
PÅ?
Med den nye generelle
databeskyttelsesforordning indføres
ét enkelt sæt teknologineutrale og
fremtidssikrede regler for hele EU. Det
betyder, at uanset hvordan teknologien
og det digitale miljø udvikler sig
fremover, vil personoplysninger om
EU-borgere være sikre og deres
grundlæggende ret til databeskyttelse
blive respekteret.
Den nye forordning vil også styrke
"retten til at blive glemt", hvilket betyder,
at hvis en person ikke længere ønsker,
at vedkommendes personoplysninger
skal behandles, og en organisation ikke
har nogen legitim begrundelse for at
beholde dem, skal de slettes fra deres
system.
Borgerne får også ret til dataportabilitet,
dvs. retten til at modtage en kopi af
deres data af en internetvirksomhed
og overføre dem til en anden, uden
at den første virksomhed lægger
dem hindringer i vejen. Disse

forslag vil bidrage til at skabe tillid
til onlinemiljøet, hvilket er godt for
privatpersoner og virksomheder. De
nye regler vil skabe fair konkurrence,
idet alle virksomheder uden for EU vil
skulle anvende de samme regler som
virksomheder i EU, når de tilbyder varer
eller tjenester i EU.

HVORDAN ER DETTE EN HJÆLP?
Dette vil give forbrugerne mulighed
for at anvende innovative teknologier
og foretage onlineindkøb i fuld tillid
til, at deres personoplysninger vil
blive beskyttet. Øget efterspørgsel
efter privatlivsvenlige produkter og
tjenester vil medføre nye investeringer
og skabelse af nye jobs samt udnytte
det indre markeds potentiale til
at levere et større udvalg af varer
til lavere priser. Denne voksende
økonomiske aktivitet vil også hjælpe
virksomhederne, navnlig de små og
mellemstore virksomheder (SMV'er),
med at udvikle deres fulde potentiale
inden for det indre marked. Ved at få
fremtidssikrede og teknologineutrale
bestemmelser vil Kommissionens
forslag skabe varig sikkerhed

vedrørende databeskyttelsesspørgsmål
online. Reformen af EU's
databeskyttelsesregler vil være en
katalysator for big data-tjenester i
Europa ved at fremme indførelsen
af principper som databeskyttelse
gennem standardindstillinger og
gennem design, øge gennemsigtighed
og fremme forbrugernes tillid samt
skabe konkurrence og lige vilkår for alle
virksomheder, der er aktive på det indre
marked.

Hvad bliver de vigtigste forandringer?
»» Garanti for let adgang til ens egne personoplysninger og frihed til at overføre
personoplysninger fra en tjenesteudbyder til en anden.
»» Indførelse af retten til at blive glemt for at give folk bedre mulighed for at håndtere
risici i forbindelse med databeskyttelse online. Når man ikke længere ønsker, at ens
data skal behandles, og der ikke er legitime årsager til at bevare dem, vil de blive
slettet.

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

»» Sikring af, at når en persons samtykke kræves til behandling af personlige
oplysninger, gives den altid i form af en klar bekræftelse.

http://europa.eu/europedirect/

»» Indførelse af et enkelt regelsæt, der gælder over hele EU.
»» Klare regler for, hvornår EU-lovgivningen finder anvendelse på registeransvarlige
uden for EU.
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