Hvordan vil databeskyttelsesreformen bidrage
til bekæmpelsen af international kriminalitet?
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LaDirektivet om
databeskyttelse i
forbindelse med
politiarbejde er en del af
EU's nye databeskyttelsesregler, der
blev vedtaget i april 2016. Reformen
blev gennemført for at tilpasse EU's
databeskyttelsesstandarder til den
digitale tidsalder og fremtidssikre
dem til den teknologiske udvikling.
Direktivet beskytter enkeltpersoner,
når deres personoplysninger
behandles af myndigheder med
henblik på at forebygge, efterforske,
afsløre eller retsforfølge strafbare
handlinger eller fuldbyrde
strafferetlige sanktioner.
Reglerne bidrager til at realisere
EU's dagsorden om sikkerhed, som
er EU's strategi for bekæmpelse af
terrorisme, organiseret kriminalitet
og it-kriminalitet. Udvekslingen
af denne type oplysninger er et
afgørende element i bekæmpelsen af
terrorisme og grænseoverskridende
kriminalitet. Takket være de nye
regler vil delingen af oplysningerne
blive mere effektiv, både på EU-niveau
og internationalt niveau. Reglerne
vil opbygge tillid og garantere
retssikkerheden på tværs af grænser.
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HVORDAN SIKRER DIREKTIVET DE
GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER?
Under det nye direktiv skal enhver
behandling af personoplysninger være
lovlig og rimelig, og den må kun finde sted
til specifikke formål, der altid skal være
relateret til kriminalitetsbekæmpelse.
Det sikres med direktivet, at behandlingen
af personoplysninger på tværs af EU
overholder principperne om legalitet,
proportionalitet og nødvendighed og
indebærer passende garantier for den
enkelte. Direktivet sikrer også fuldstændig
uafhængig vejledning fra nationale
databeskyttelsesmyndigheder og effektive
retsmidler.
Indførelse af databeskyttelse som
standard
Politimyndigheder og strafferetlige
myndigheder vil anvende principperne
om databeskyttelse gennem
design og databeskyttelse gennem
standardindstillinger i begyndelsen
af enhver proces, der vedrører
personoplysninger, f.eks. ved udviklingen
af nye databaser. De ansvarlige for
behandlingen af personoplysninger vil i
højere grad blive holdt til ansvar for deres
arbejde. Myndighederne skal f.eks. udpege
Retlige
anliggender

Retten til beskyttelse af
personoplysninger er en grundlæggende
rettighed i EU. Ofre og vidner, men
også mistænkte, har ret til behørig
beskyttelse af deres oplysninger
i forbindelse med en strafferetlig
efterforskning eller retshåndhævende
foranstaltning. En mere harmoniseret
lovgivning vil gøre det lettere for
politi eller anklagemyndigheder at
samarbejde om grænseoverskridende
efterforskning og bekæmpe kriminalitet
og terrorisme mere effektivt på tværs af
Europa.

databeskyttelsesrådgivere til at tage sig
af beskyttelse af personoplysninger i
deres organisation. De skal også sikre, at
den nationale tilsynsmyndighed så hurtigt
som muligt bliver underrettet om alvorlige
brud på datasikkerheden.

HVORDAN FORBEDRER
DIREKTIVET DE
RETSHÅNDHÆVENDE
MYNDIGHEDERS ARBEJDE?

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/

Med de gamle regler

For effektivt at kunne bekæmpe
kriminalitet har de retshåndhævende
myndigheder brug for effektive og robuste
regler om udveksling af personoplysninger
på nationalt, europæisk og internationalt
plan. Fastsættelsen af EU-dækkende
regler vedrørende beskyttelse af
personoplysninger på det strafferetlige
område vil gøre det lettere for politiet
og de strafferetlige myndigheder at
samarbejde på tværs af EU.

Personer i hele EU har allerede ret til at få adgang til deres personoplysninger,
når disse behandles af politiet, anklagere og strafferetlige domstole. Hvordan
denne rettighed udøves, er imidlertid forskelligt fra medlemsstat til medlemsstat.
For eksempel opkræver nogle landes myndigheder gebyrer. Andre svarer ikke
på individuelle anmodninger inden for rimelige frister og giver kun indirekte
adgang til personoplysninger (f.eks. gennem nationale tilsynsmyndigheder).
Svaret efterlader ofte tvivl hos borgeren om status for hans eller hendes
personoplysninger og om de retsmidler, der er til rådighed. Derved sættes
den enkelte i en vanskelig situation, især i betragtning af at stadig flere
personoplysninger behandles på tværs af grænser.

Besparelser af tid og penge

Med de nye regler

Databehandlingen vil blive mindre
bekostelig og tidskrævende.
Politimyndigheder og strafferetlige
myndigheder vil ikke længere
skulle anvende forskellige
databeskyttelsesregler alt efter
personoplysningernes oprindelse. De nye
regler finder anvendelse på såvel national
behandling som grænseoverskridende
overførsel af personoplysninger.

Alle borgere i EU har lige ret til adgang til deres personoplysninger. Den enkelte
har altid ret til at gå direkte til politiet og de strafferetlige myndigheder og bede
om adgang til sine personoplysninger.
Hvis disse myndigheder beslutter at acceptere en sådan anmodning, skal
de gratis meddele personoplysningerne. Myndighederne kan også beslutte
at begrænse retten til adgang, især hvis de ønsker at undgå at hindre en
igangværende efterforskning eller ønsker at beskytte statens sikkerhed
eller andres rettigheder og frihedsrettigheder. Sådanne begrænsninger skal
være i overensstemmelse med EU-lovgivningens krav om nødvendighed og
proportionalitet, sådan som disse krav fortolkes i EU-Domstolens og Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis.
I konkrete sager, hvor myndighederne giver et neutralt svar til en person ("vi kan
hverken bekræfte eller afvise behandlingen af dine personoplysninger"), skal de
oplyse den pågældende om retten til at klage til den nationale tilsynsmyndighed
for databeskyttelse. Disse myndigheder foretager den nødvendige kontrol eller
en undersøgelse af de personoplysninger, der opbevares af myndighederne.
Endelig har borgerne også altid har ret til at anmode om et retsligt tilsyn med
hele denne procedure.

Stærkere internationalt samarbejde
Samarbejdet mellem EU's
politimyndigheder og strafferetlige
myndigheder og myndigheder i
tredjelande vil også blive styrket, idet der
vil være klarere regler for internationale
dataoverførsler i forbindelse med
efterforskning af strafbare handlinger.
De nye regler vil sikre et passende
databeskyttelsesniveau ved overførslerne.
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