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 Ingen tilsyn med
statistikcookies?

Erhvervsstyrelsen har meddelt,
at de ikke fremadrettet vil
prioritere tilsyn med
hjemmesiders indhentning af
simpel statistik. Reglerne i GDPR
gælder ikke desto mindre stadig
- og Datatilsynet fører tilsyn
med, at de bliver overholdt.
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 Datatilsynet får aktiv
rolle i ny EDPB-vejledning

om børn 

Det Europæiske
Databeskyttelsesråd (EDPB) har
på et plenarmøde den 13.
oktober vedtaget et mandat til
udarbejdelse af en vejledning om
behandling af børns
personoplysninger. 
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 Sådan kan du føre tilsyn med dine databehandlere

Datatilsynet har udgivet en praktisk anvendelig vejledning om,
hvordan du kan føre tilsyn med dine databehandlere. Hvad er et
passende tilsyn? Hvordan kan man føre tilsyn? Hvad skal man føre
tilsyn med og hvor ofte? De spørgsmål besvarer vejledningen blandt
andet.
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Ny afgørelse: Kritik af
[jo:ga] ApS' manglende
behandlingssikkerhed 

Datatilsynet har udtalt kritik af,
at Joga ikke havde passende
sikkerhed. Datatilsynet gav også
virksomheden et påbud om at
bringe behandlingen af
personoplysninger i
overensstemmelse med
databeskyttelsesforordningen.
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Ny afgørelse: Alvorlig
kritik af

Familieretshusets
behandling af

personoplysninger 

Datatilsynet har truffet afgørelse
i en sag, hvor en borger klagede
til Datatilsynet over
Familieretshuset. Klagen
vedrørte det forhold, at
Familieretshuset ved en fejl
havde givet klagerens søns
biologiske far del i
forældremyndigheden over
sønnen.
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Ny afgørelse: Aalborg kommune får kritik for
videregivelse af personoplysninger på grundlag af

samtykke 

Aalborg Kommune har videregivet en kursists e-mailadresse på
grundlag af et samtykke, som ikke opfylder GDPR-reglerne.
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 Brug af
personoplysninger i

testøjemed 

Når man udvikler og tester it-
systemer, kan det i nogle tilfælde
være nødvendigt at bruge
personoplysninger. En ny tekst
fra Datatilsynet forklarer, hvilke
forholdsregler man skal tage.
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 Nye resolutioner fra
Global Privacy Assembly 

På et møde i Global Privacy
Assembly, som blev afholdt i
sidste uge, blev der vedtaget en
række resolutioner vedrørende
bl.a. myndigheders adgang til
data og børns digitale
rettigheder.
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