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Belgisk afgørelse kan have betydning for danske
hjemmesider

En nylig afgørelse fra det belgiske datatilsyn om en it-service, der
håndterer samtykker til annoncering, kan også have betydning for
danske hjemmesideudbydere, annoncører og formidlere af
annoncepladser.
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Ny afgørelse:
Tilsyn med Køge

Kommunes
rettighedsstyring

i Aula

Datatilsynet har
udtalt kritik af, at

Køge Kommune ikke
har haft

systematiske
kontroller med

brugernes
rettigheder i Aula.

Læs mere

Ny afgørelse:
Kritik af

kommunes it-
system

Datatilsynet udtaler
kritik af, at det i it-

systemet
”Affaldsweb” i visse
tilfælde var muligt
at tilgå oplysninger
om, hvem der sidst

havde redigeret eller
bestilt

affaldscontainere
samt eventuelle

kontaktoplysninger.
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Ny afgørelse:
Tilsyn med
Gentofte

Kommunes
rettighedsstyring

i afdelings- og
funktionspostkass

er

Datatilsynet har
udtalt kritik af, at

Gentofte Kommune
ikke har foretaget

tilstrækkelig kontrol
med rettighederne i

kommunens
afdelings- og

funktionspostkasser.
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Ny afgørelse: Alvorlig kritik af TV 2 og Norrbom
Vinding

Datatilsynet har truffet afgørelse i en principiel sag, hvor klager har
klaget over behandlingen af oplysninger om ham i forbindelse med en
advokatundersøgelse.
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Stillingsopslag:
Datatilsynet søger

nyuddannede og erfarne
jurister

Har du interesse for
databeskyttelse? Vil du være
med til at sikre en ansvarlig
anvendelse af borgernes data i
et digitaliseret samfund. Og kan
du balancere rådgivnings- og
vejledningsopgaver med
konkrete tilsyns- og klagesager?
Så er du måske en af vores nye
kollegaer.

Læs
mere

Stillingsopslag: Er du til
.NET, Python,

dataanalyse og
forretningsudvikling?

Har du lyst til at bruge dine
evner til at arbejde med data i
databeskyttelsens tjeneste og
være med til at fyre op for
Datatilsynets arbejde med
risikobaseret måludpegning? Så
er du måske vores nye
dataspecialist.
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Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af Den Blå Avis’
samtykkeløsning

Datatilsynet har truffet afgørelse i en egendriftssag om Den Blå Avis’
behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende.
Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af, at DBA’s samtykkeløsning på
www.dba.dk ikke opfylder reglerne i databeskyttelsesforordningen.
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