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Ny vejledning og ekspertgruppe om brug af cloud

Cloud er en af de teknologier, som de seneste år har givet anledning
til mange spørgsmål. Datatilsynet udgiver derfor nu en vejledning om
brugen af cloudservices. Samtidig tager tilsynet initiativ til en
ekspertarbejdsgruppe, der skal se på mulige tiltag, der kan
understøtte en lovlig brug af cloudservices.
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 Ny afgørelse: Alvorlig
kritik:

Underdatabehandler
afviste at udlevere
oplysninger til den

dataansvarlige

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik
af, at en underdatabehandler
afviste at tilbagelevere en række
kundeoplysninger til den
dataansvarlige.

Læs
mere

Ny afgørelse:
Datatilsynet udtaler

alvorlig kritik af Dansk
Selskab for Akutmedicins

behandling af
personoplysninger

Datatilsynet har truffet afgørelse
i en sag, hvor
bestyrelsesmedlemmer i Dansk
Selskab for Akutmedicin
behandlede personoplysninger
på private computere og e-
mailkonti.
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 Ny afgørelse:
Datatilsynet udtaler

alvorlig kritik af Kombits
behandling af

personoplysninger som
databehandler for en

række kommuner

Datatilsynet har truffet afgørelse
i en sag, hvor 30 kommuner
havde anmeldt et brud på
persondatasikkerheden i Aula til
Datatilsynet.

Læs
mere

Ny afgørelse: Tilsyn med
Odsherred Kommunes

rettighedsstyring i
kommunens

studieadministrative
system Tabulex TEA

Datatilsynet har udtalt kritik af,
at Odsherred Kommune ikke
havde ført kontrol med, om
medarbejdernes rettigheder i et
af kommunens systemer var
begrænset til deres
arbejdsbetingede behov.

Læs mere

https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2022/mar/datatilsynet-udtaler-alvorlig-kritik-af-kombits-behandling-af-personoplysninger-som-databehandler-for-en-raekke-kommuner
https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2022/mar/datatilsynet-udtaler-alvorlig-kritik-af-kombits-behandling-af-personoplysninger-som-databehandler-for-en-raekke-kommuner
https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2022/mar/tilsyn-med-odsherred-kommunes-rettighedsstyring-i-kommunens-studieadministrative-system-tabulex-tea
https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2022/mar/tilsyn-med-odsherred-kommunes-rettighedsstyring-i-kommunens-studieadministrative-system-tabulex-tea


Sådan er det gået: Tre måneder med
whistleblowerordningen

I dag er det tre måneder siden, den eksterne whistleblowerordning i
Datatilsynet gik i luften. Her kan du læse, hvor mange indberetninger
der er kommet indtil nu, og hvad der er sket med dem.
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Stillingsopslag: Student
med interesse for web og

events

Er du en haj til
webkommunikation? Og har du
lyst til at stå for store og små
events? Datatilsynet er på jagt
efter en studentermedhjælper til
vores kommunikationsteam.
Bemærk - ansøgningsfrist 28.
marts!

Læs
mere

Tilsyn med om
kreditoplysningsbureauer

, advarselsregistre og
spærrelister overholder

Datatilsynets vilkår

Datatilsynet har i 2021 ført tilsyn
med, om
kreditoplysningsbureauer,
advarselsregistre og
spærrelister, der alle skal have
tilsynets tilladelse til behandling
af personoplysninger, overholder
tilsynets vilkår for behandlingen.

Læs mere

EDPB og EDPS vedtager
fælles udtalelse om en

forlængelse af EU's
digitale covidcertifikat

På plenarmødet den 14. marts
2022 vedtog Det Europæiske
Databeskyttelsesråd (EDPB)
sammen med Den Europæiske
Tilsynsførende for
Databeskyttelse (EDPS) en fælles
udtalelse til Kommissionens
forslag af 3. februar 2022 om
bl.a. at forlænge forordningen
om EU’s digitale covidcertifikat
med et år.

Læs
mere

Ny EDPB-vejledning om
databeskyttelse på

sociale medier

På plenarmødet den 14. marts
2022 vedtog Det Europæiske
Databeskyttelsesråd (EDPB) en
vejledning om databeskyttelse
på sociale medier.
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Datatilsynet har afsluttet modenhedsanalyse hos
udvalgte virksomheder og myndigheder

Datatilsynet gennemførte i 2021 en række spørgeskema-baserede
tilsyn for at belyse den generelle modenhed på udvalgte
sikkerhedsområder hos 11 kommuner og 19 private virksomheder
inden for hotel- og forsikringsbranchen. På den baggrund har tilsynet
lavet konkrete anbefalinger til hver af de tre brancher.

Læs mere

Datatilsynets
årsberetning 2021

Datatilsynets årsberetning for
2021 er nu offentliggjort.

Læs
mere

Få et GDPR-overblik med
Privacykompasset

Privacykompasset, som netop er
blevet relanceret, giver dig en
status på din virksomheds
arbejde med databeskyttelse -
og konkret feedback på, hvor
man med fordel kan sætte ind.
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Ny afgørelse: e-Boks får kritik for ikke at have
passende sikkerhed i e-Boks Express

Efter at været blevet bekendt med, at det var muligt at tilgå en
andens brugers profil ved login på e-Boks Express startede
Datatilsynet en sag af egendrift over for e-Boks. Tilsynet har nu truffet
afgørelse i sagen, og afgørelsen illustrerer bl.a., at login – uanset at
det er med NemID – ikke beskytter data, hvis rettighederne, brugeren
får efter login, ikke er korrekte.
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Ny afgørelse:
Datatilsynet udtaler kritik

af Jagtbar Randers ApS

Datatilsynet udtaler kritik af, at
Jagtbar Randers ApS ikke
overholdt retten til indsigt, idet
de undlod at udlevere en kopi af
oplysningerne til en person, der
bad om indsigt i sine
oplysninger.

Læs
mere

Ny afgørelse: DBA var
berettiget til at afslå en
anmodning om sletning 

Datatilsynet har i forbindelse
med behandlingen af en
klagesag udtalt, at Den Blå Avis
var berettiget til at afslå en
anmodning om sletning af en
brugerprofil samt en række
yderligere oplysninger.
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Ny afgørelse: Tilsyn med Høje-Taastrup Kommunes
adgangsrettigheder i filsystemer

Datatilsynet udtaler kritik af Høje-Taastrup Kommune for ikke at have
levet op til reglerne om behandlingssikkerhed.

Læs mere
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