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Datatilsynet åbner cloud-tilsyn hos to offentlige
myndigheder

Datatilsynet har påbegyndt tilsyn med brugen af cloud hos Region
Hovedstaden og Økonomistyrelsen. Tilsynene kommer efter
udgivelsen af Datatilsynets vejledninger om overførsler til tredjelande
og om brug af cloud og har til formål at efterprøve, om
myndighedernes behandling af persondata på disse områder er lovlig.
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Om begrebet
”dataeksportør”

Datatilsynet har modtaget en
række spørgsmål, som vedrører,
hvem der i praksis er ansvarlig
for at sikre, at overførsel af
personoplysninger til tredjelande
er lovlig, når overførslen sker på
baggrund af EU-Kommissionens
standardkontrakt. Datatilsynet
har derfor udarbejdet en kort
tekst, der redegør for tilsynets
vurdering heraf.

Læs
mere

Bliver borgerne
underrettet godt nok om

sikkerhedsbrud?

Datatilsynet sætter med en
række nye tilsyn fokus på de
underretninger, som
virksomheder og myndigheder i
nogle tilfælde sender til borgere,
der er omfattet af brud på
persondatasikkerheden.
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Datatilsynet undersøger muligt brud på
persondatasikkerheden hos SAS

En fejl i SAS' bookingsystem har resulteret i, at en række kunders
bookinger er blevet annulleret. Datatilsynet undersøger nu, om der er
tale om et brud på persondatasikkerheden, og hvad de nærmere
omstændigheder i sagen er.
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Whistleblowerordning
fylder et halvt år

For et halvt år siden fik Danmark
en ny whistleblowerordning, som
man kan bruge til at indberette
ulovlige forhold, man er stødt på
gennem sit arbejde. Her kan du
læse, hvor mange der har brugt
ordningen de første seks
måneder, og hvad der er sket
med indberetningerne.

Læs
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Dialog om lokalarkiver

Datatilsynet har mødtes med
repræsentanter for
lokalarkiverne, som kæmper
med at forene deres virke med
reglerne om databeskyttelse.
Målet med mødet var at rydde
ud i misforståelser og sammen
finde gode håndterbare
løsninger.
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EDPB vedtager vejledning
om brug af certificering
som overførselsgrundlag

Vejledningen, som EDPB nu har
vedtaget med henblik på
offentlig høring, skal give
praktisk vejledning om brugen af
certificering som
overførselsgrundlag.

Læs
mere

EDPB træffer afgørelse i
ny tvistbilæggelsessag

Det Europæiske
Databeskyttelsesråd (EDPB) har
truffet en ny afgørelse i en
såkaldt tvistbilæggelsessag efter
proceduren i
databeskyttelsesforordningens
artikel 65.
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