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Ny whistleblowerordning er i luften

Danmark har fået en ny whistleblowerordning. Den kan bruges af alle
til at indberette nogle bestemte typer overtrædelser og alvorlige
forhold, de har fået kendskab til gennem deres arbejde.

Læs mere

Ny tjekliste til vuggestuer
og børnehaver ved brug

af billeder og video

Datatilsynet har offentliggør en
tjekliste, som skal hjælpe
børnehaver og vuggestuer med
at overholde
databeskyttelsesreglerne, når de
bruger billeder og videoer af
børn og medarbejdere. 

Læs
mere

Datatilsynet etablerer nyt
specialudvalg om det

internationale
databeskyttelsessamarbe

jde

Med det nye specialudvalg
ønsker Datatilsynet at give
interessenter et indblik i tilsynets
internationale arbejde og at
styrke varetagelsen af danske
interesser i det internationale
samarbejde.
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Ledige stillinger: Vi søger
flere dygtige jurister

Vil du være med til at beskytte
borgernes data i et digitaliseret
samfund? Ønsker du, at blive en
haj inden for internationalt
arbejde og konkret
sagsbehandling? Så skal du søge
en stilling hos os!

Læs
mere

Ny afgørelse: Kritik af
Det Konservative

Folkepartis manglende
opfyldelse af

oplysningspligten 

Datatilsynet har vurderet, at Det
Konservative Folkeparti ikke
opfyldte sin oplysningspligt ved
indsamling af personoplysninger
om potentielle vælgere.

Læs mere

Sydkorea anerkendes som et sikkert tredjeland

Der kan fremadrettet overføres personoplysninger til Sydkorea uden
et overførselsgrundlag, fordi EU-Kommissionen har vedtaget, at landet
kan anses som et sikkert tredjeland.
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Stillingsopslag: Vi søger
en it-supporter

Har du erfaring med at arbejde
som IT-supporter? Brænder du
for at hjælpe andre og kan du
yde en fremragende
brugeroplevelse og samtidig løse
brugeres IT-problemer? Så har vi
den rette stilling til dig.

Læs
mere

Frederiksberg Kommune
indstilles til bøde

Datatilsynet har anmeldt
Frederiksberg Kommune til
politiet, da tilsynet vurderer, at
kommunen ikke har levet op til
kravene om et passende
sikkerhedsniveau i
databeskyttelsesforordningen.

Læs mere

EDPB's bidrag til
evalueringen af

retshåndhævelsesdirektiv
et

Det Europæiske
Databeskyttelsesråd har
offentliggjort sit bidrag til den
igangværende evaluering af
retshåndhævelsesdirektivet.

Læs
mere

Midler til ny database
over brud på

persondatasikkerheden
på vej

Regeringen har offentliggjort en
ny strategi for cyber- og
informationssikkerhed, som skal
styrke den digitale sikkerhed i
Danmark og bl.a. udmønter sig i
midler til, at Datatilsynet kan
oprette en database over brud
på persondatasikkerheden.
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