
Datatilsynets nyhedsbrev
2. marts 2022

Ny afgørelse: Alvorlig kritik, påbud og advarsel til
Region Hovedstaden efter to sikkerhedsbrud

Datatilsynets afgørelse kommer på baggrund af to sikkerhedsbrud,
som var anmeldt af Sundhedsdatastyrelsen i august 2020 og juli 2021.
I begge brud var en dataudvekslingsservice fra sundhedsplatformen –
som Region Hovedstaden var dataansvarlig for – involveret.

Læs mere

Stillingsopslag: Vi søger
it-sikkerhedskonsulenter

Brænder du for
informationssikkerhed og
databeskyttelse? Så har
Datatilsynet brug for dig, så vi
sammen kan sikre en god og
dynamisk udvikling af det
digitale Danmark.

Læs
mere

Stillingsopslag:
Datatilsynet søger

jurastuderende

Synes du persondataret er
spændende – og har du måske
endda også konkret erfaring
med det? Har du samtidig
interesse for it, og er du
serviceminded og har gode
samarbejdsevner? Så er du
måske en af vores nye kollegaer.

Læs mere
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Ny afgørelse: Datatilsynet udtaler kritik af automatisk
udfyldning af oplysninger ved køb på hjemmeside

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag vedrørende Rito ApS’
behandling af personoplysninger i forbindelse med automatisk
udfyldning af personoplysninger om kunder ved køb på virksomhedens
hjemmeside.

Læs mere

EDPB søger eksperter
med særlig viden

En ny ekspertgruppe med særlig
tekniske kompetencer skal bistå
tilsynsmyndigheder med deres
viden i håndhævelsen af GDPR,
og lige nu søges eksperter til
gruppen.

Læs
mere

EDPB vedtager vejledning
om brug af

adfærdskodekser som
overførselsgrundlag

Vejledningen, som EDPB vedtog
endeligt på plenarmødet den 22.
februar 2022, skal præcisere
anvendelsen af artikel 40, stk. 3 i
databeskyttelsesforordningen og
give praktisk vejledning om
brugen af adfærdskodekser som
overførselsgrundlag.

Læs mere
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Ny afgørelse: Tilsyn med Region Nordjyllands
udstedelse af adgangskort

Datatilsynet har ført tilsyn med Region Nordjyllands procedurer for
udstedelse af adgangskort for de af regionens hospitaler og lokaler,
hvor der behandles personoplysninger.

Læs mere
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Biobanker og
forskningsprojekter skal
som udgangspunkt ikke

anmeldes til Datatilsynet

Den generelle
anmeldelsesordning til
Datatilsynet ophørte i maj 2018,
og det er nu kun i meget få
tilfælde, at man skal have
Datatilsynets tilladelse i
forbindelse med forskning.

Læs
mere

Nye regler i forordning til
bekæmpelse af seksuelt
misbrug af børn online

I sommer trådte en forordning i
kraft, der skal bidrage til
bekæmpelse af seksuelt misbrug
af børn online.
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Fokus på databeskyttelse i bekæmpelsen af IT-
kriminalitet 

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) har vedtaget et brev til
Europa-Parlamentets LIBE-udvalg om et nyt samarbejde om
bekæmpelse af IT-kriminalitet. EDPB skriver i brevet, at niveauet for
databeskyttelse i Unionen risikerer at blive undermineret, når
personoplysninger overføres til tredjelande som led i det nye
samarbejde.

Læs mere
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