6. oktober 2021

Datatilsynets nyhedsbrev

Ny afgørelse: Tilsyn med
Dating.dk

Ny afgørelse: Alvorlig kritik
af Skatteforvaltningen i sag
om underretning
Datatilsynet har udtalt alvorlig kritik
af, at Skatteforvaltningen ikke
underrettede en berørt borger om et
brud på persondatasikkerheden i tide.

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik og
udsteder påbud til Dating.dk for
manglende hjemmel til behandling af
personoplysninger.

Læs mere
Læs mere

Kræftens Bekæmpelse indstillet til bøde
Datatilsynet har anmeldt Kræftens Bekæmpelse til politiet og indstillet til en bøde
på 800.000 kr. efter gentagne problemer med utilstrækkelig beskyttelse af bl.a.
kræftsyge borgeres helbredsoplysninger.

Læs mere

Nyt om overførsel af
personoplysninger til
Sydkorea
Databeskyttelsesrådet offentliggør
udtalelse om EU-Kommissionens
udkast til en
tilstrækkelighedsafgørelse om
Sydkorea.

Ny bødevejledning: Udmåling
af bøder til fysiske personer
Datatilsynet offentliggør nu en ny
bødevejledning om udmåling af bøder
til fysiske personer, der overtræder
databeskyttelsesreglerne.

Læs mere

Læs mere

Favrskov Kommune indstillet
til bøde
Datatilsynet anmelder Favrskov
Kommune til politiet og indstiller til en
bøde på 75.000 kr., da tilsynet
vurderer, at kommunen ikke har levet
op til kravene om et passende
sikkerhedsniveau i
databeskyttelsesforordningen.

Læs mere

Region Syddanmark indstillet
til bøde
Datatilsynet vurderer, at Region
Syddanmark ikke havde sikret sig
imod utilsigtet offentliggørelse af
personoplysninger på regionens
hjemmeside.

Læs mere

Ny afgørelse: Tilsyn med iagttagelse af oplysningspligten ved
hurtigtest i grundskolen
Datatilsynet har undersøgt Falck Danmark A/S’ iagttagelse af oplysningspligten
ved behandling af personoplysninger i forbindelse med COVID-19-hurtigtest af
elever over 12 år i grundskolen. Konklusionen er, at Falck lever op til reglerne,
men tilsynet anbefaler, at der udarbejdes information målrettet børn.

Læs mere

Datatilsynet søger
handlekraftig kontorchef

Husk at bruge de nye
standardbestemmelser

Er du en dygtig og alsidig leder, der
kan udbrede den indsigt, som
tilsynsaktiviteterne giver, til konkret
og anvendelig vejledning for andre? Vil
du gerne spille en nøglerolle i den
videre udvikling af Datatilsynets
risikobaserede tilsyn? Så er du måske
den nye kontorchef for vejlednings- og
informationssikkerhedsenheden.

Fra 27. september 2021 skal man
anvende Europa-Kommissionens nye
standardbestemmelser om overførsel
til tredjelande.

Læs mere

Læs mere

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk
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