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Danske bank indstilles til bøde

Datatilsynet vurderer, at Danske Bank ikke har kunnet dokumentere,
at de har slettet personlysninger i overensstemmelse med
databeskyttelsesreglerne, og tilsynet har derfor indstillet banken til en
bøde på 10 mio. kr.

Læs mere
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Ny afgørelse:
Digitaliseringsstyrelsen

får kritik for ikke at have
haft passende sikkerhed

Ved en fejl gav
Digitaliseringsstyrelsen 26
kuratorer adgang til de forkerte
virksomheders digitale
postkasser. Datatilsynet udtaler
kritik i en ny afgørelse, som
understreger, at det ikke er nok
at basere sin sikkerhed på, at der
ikke tidligere er sket
menneskelige fejl.

Læs
mere

Ny afgørelse: Nuuday får
alvorlig kritik for

uberettiget indsamling af
personnummer

Datatilsynet har udtalt alvorlig
kritik af Nuuday A/S, fordi
virksomheden uberettiget
indsamlede oplysninger om CPR-
nummer og besvarede en
indsigtsanmodning for sent.
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Ny dom: Første GDPR-bøde til offentlig myndighed

Den 9. marts 2022 har Retten i Roskilde dømt Lejre Kommune til at
betale en bøde på 50.000 kr. for manglende behandlingssikkerhed.
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Ny afgørelse:
Sundhedsdatastyrelsen
får kritik for manglende

kontrol med
personoplysninger i it-

miljø

Datatilsynet udtaler kritik i ny
afgørelse, som understreger, at
en dataansvarlig skal føre kontrol
med, om der ved en fejl er gemt
personoplysninger i it-miljøer,
uanset om it-miljøerne ikke må
bruges til opbevaring af
personoplysninger.

Læs
mere

Ny afgørelse:
Datatilsynet har truffet
afgørelse i en sag om

brugen af et system til
ansigtsgenkendelse

Datatilsynet har truffet afgørelse
i en sag, som vedrørte
behandling af oplysninger om
biometriske data ved brug af et
system til ansigtsgenkendelse.
Formålet med behandlingen var
bl.a. at føre kontrol med
adgangen til virksomhedens
faciliteter.
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Nationalt Genom Center indstilles til bøde

Datatilsynet anmelder Nationalt Genom Center til politiet og indstiller
til en bøde på 50.000 kr. Tilsynet vurderer, at centeret har overtrådt
reglerne i GDPR ved at påbegynde behandlingen af oplysninger uden
at foretage høring af Datatilsynet.
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Ny afgørelse:
Datatilsynet udtaler
alvorlig kritik af en

kommune for at
videregive unødvendige
oplysninger om en ansat

Datatilsynet har truffet afgørelse
i en klagesag, hvor en
arbejdsgiver i en kommune
videregav oplysninger om en
ansats fertilitetsbehandling til
den ansattes afdeling med over
50 personer.

Læs
mere

Svar fra Datatilsynet:
Står det i

databehandleraftalen, er
det ikke utilsigtet 

På baggrund af en konkret
forespørgsel fra KOMBIT har
Datatilsynet forholdt sig til, om
der vil være tale om en utilsigtet
tredjelandsoverførsel, når det
fremgår af databehandleraftalen,
at databehandleren forbeholder
sig ret til at udlevere
personoplysninger på baggrund
af afgørelser fra offentlige
myndigheder, herunder i
tredjelande.
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Ny aftale om udveksling af personoplysninger mellem
EU og USA

EU-Kommissionen og de amerikanske myndigheder indgik i sidste uge
en principaftale om transatlantiske overførsler af personoplysninger.
Der er dog tale om en overordnet udmelding, der endnu ikke kan
bruges i praksis af danske virksomheder.
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Ny afgørelse: Tilsyn med
Region Hovedstadens

behandling af
personoplysninger til

forskningsbrug

Datatilsynet har gennemført et
planlagt skriftligt tilsyn hos
Region Hovedstaden med fokus
på emnerne
behandlingsgrundlag og
dataansvar.

Læs
mere

Datatilsynets årsrapport
for 2021

Få et indblik i Datatilsynets
maskinrum: Du kan bl.a. læse
om vores faglige resultater og
økonomi i 2021 samt
forventningerne til 2022.

Læs mere
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