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Skal du følge med i Datatilsynets julekalender?

Datatilsynet offentliggør i dag en julekalender med 24 låger om
databeskyttelse og sikkerhedsbrud.

Læs mere

 Må arbejdsgivere kræve
coronapas af deres

medarbejdere?

Folketinget har vedtaget en lov,
der giver mulighed for, at
arbejdsgivere kan kræve
forevisning af coronapas hos
deres medarbejdere. Det er i
udgangspunktet i tråd med
reglerne i GDPR.
 

Læs
mere

Ny afgørelse: Den
Katolske Kirke får kritik
og påbud om behandling

af indsigtsanmodning

Datatilsynet har i en klagesag
udtalt kritik af Den Katolske
Kirke i Danmarks besvarelse af
en indsigtsanmodning.
Datatilsynet har endvidere
meddelt Den Katolske Kirke et
påbud om at foretage en fornyet
vurdering af klagers anmodning
om indsigt.
 

Læs mere
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Ny afgørelse: Følsomme
oplysninger i ukrypteret

mail fra Silkeborg
Kommune 

Datatilsynet har udtalt alvorlig
kritik af, at Silkeborg Kommune
ikke havde passende
sikkerhedsforanstaltninger, da
kommunen sendte fortrolige og
følsomme oplysninger i en
ukrypteret e-mail.

Læs
mere

 EDPB vedtager udtalelse
om EU-Kommissionens
forslag til nye retsakter

under EU’s digitale
strategi

På plenarmødet den 18.
november 2021 vedtog Det
Europæiske Databeskyttelsesråd
en udtalelse om EU-
Kommissionens forslag til nye
retsakter under EU’s digitale
strategi, herunder den
europæiske datastrategi.

Læs mere

Bliv klogere på den kommende whistleblowerordning

Den eksterne whistleblowerordning i Datatilsynet, hvor man kan
indberette forskellige overtrædelser, træder i kraft 17. december. På
en ny hjemmeside kan du læse meget mere om, hvordan ordningen
kommer til at fungere.
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Ny afgørelse: Kritik og
påbud til Cryos for
manglende indsigt

Datatilsynet har udtalt kritik af,
at Cryos International ApS
undlod at give en borger indsigt i
oplysningen om antallet af
donorbørn, som var undfanget
ved hjælp af sæddonation fra
borgeren. Tilsynet har yderligere
givet virksomheden et påbud om
indsigt.

Læs
mere

Ny afgørelse: Passende
procedurer for

adgangskontrol, men
manglende efterlevelse

Datatilsynet har udtalt kritik af,
at Allerød Kommune ikke har
fulgt sine egne retningslinjer for
kontrol. Kommunens procedurer
for stikprøvekontrol var dog
generelt tilfredsstillende.
 

Læs mere

Ny vejledende tekst om dataansvaret mellem private
leverandører og offentlige myndigheder

Datatilsynet får løbende spørgsmål om placeringen af dataansvaret,
når private leverandører udfører opgaver eller leverer ydelser til
offentlige myndigheder. Dem har vi forsøgt at besvare i en ny
vejledende tekst.

Læs mere
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EDPB vedtager vejledning
om samspillet mellem
artikel 3 og kapitel V i

databeskyttelsesforordni
ngen

På plenarmødet den 18.
november 2021 vedtog Det
Europæiske Databeskyttelsesråd
en vejledning om samspillet
mellem artikel 3 og kapitel V i
databeskyttelsesforordningen.

Læs
mere

Høring: Har du input til
vejledningen om

ansættelsesforhold?

Datatilsynets vejledning om
databeskyttelse i forbindelse
med ansættelsesforhold skal
revideres, og derfor søger vi
input fra relevante aktører, der
har interesse i, at bestemte
emner behandles og/eller
eksisterende emner i
vejledningen uddybes.

Læs mere
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