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2018 var et særligt år for databeskyttelse. Den 25. maj 2018 
trådte den længe ventede databeskyttelsesforordning (GDPR) i 
kraft. Ud over at opdatere EU’s databeskyttelsesregler til den 
digitale tidsalder blev Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
(Databeskyttelsesrådet) nedsat ved denne forordning for at 
sikre ensartet anvendelse af de nye regler i hele EØS.

Databeskyttelsesrådet er således et ungt EU-organ. I løbet af 
de første syv måneder efter forordningens ikrafttræden har 
vi alligevel nået flere milepæle, som vi nu kan beskrive mere 
indgående.

Vores rolle er at sikre en ensartet håndhævelse af 
databeskyttelsesforordningen i hele EØS. Med henblik 
herpå bakkede vi op om de 16 retningslinjer fra Artikel 
29-Gruppen vedrørende forordningen, vi vedtog fire yderligere 
retningslinjer, vi afgav 26 udtalelser om konsekvensanalyser 
vedrørende databeskyttelse gennemført af de nationale 
tilsynsmyndigheder, og der blev afholdt fem plenarmøder, hvor 
en række emner fra udkast til afgørelse om tilstrækkelighed 
mellem EU og Japan til elektronisk bevismateriale og 
privatlivets fred på internettet blev behandlet. 

Vi har fået tilbagemeldinger fra interessenter om, hvorvidt 
det første arbejdsår har givet anledning til optimisme. 

Andrea Jelinek
Formand for Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Mange mennesker og virksomheder efterlyser nu øget global 
tilpasning af behandlingen af personoplysninger. Vi mener, 
at EU ved at koordinere en ensartet tilgang til databeskyttelse 
demonstrerer, at respekt for enkeltpersoners rettigheder med 
hensyn til privatlivets fred og databeskyttelse kan gå hånd i 
hånd med en blomstrende økonomi, ikke mindst fordi det giver 
virksomheder klare rammer og skaber konkurrencemæssige 
fordele såsom forbedret kundeloyalitet og mere effektiv drift.

Det forventes, at der kommer endnu mere gang i hjulene næste 
år. I begyndelsen af 2019 vedtog vi vores arbejdsprogrammer 
for 2019-2020. Databeskyttelsesrådets arbejdsprogram har 
til formål at tilgodese alle interessenters behov, herunder 
EU-lovgivernes. Databeskyttelsesrådet har allerede udstedt 
retningslinjer for fortolkningen af de nye bestemmelser, der 
blev indført ved forordningen, og vil rette opmærksomheden 
mod specifikke emner og teknologier.

Efter min opfattelse er Databeskyttelsesrådet med de 
nationale tilsynsmyndigheder, der samarbejder på lige fod, 
og et dynamisk sekretariatet godt udstyret til at udføre sin 
opgave med at opretholde et højt databeskyttelsesniveau i 
hele EØS. Fremadrettet er jeg sikker på, at vi fortsat vil være 
et godt eksempel ved at arbejde hen imod gennemsigtighed og 
samarbejde i EØS og i landene uden for området.
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Det Europæiske Databeskyttelsesråd er et 
uafhængigt europæisk organ, der er oprettet ved 
databeskyttelsesforordningen (GDPR), og som bidrager til 
en ensartet anvendelse af reglerne om databeskyttelse 
i hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 
(EØS), og som fremmer samarbejdet mellem de nationale 
databeskyttelsesmyndigheder. 

Databeskyttelsesrådet bestræber sig på at sikre ensartet 
anvendelse af forordningen og retshåndhævelsesdirektivet i 
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Databeskyttelsesrådet kan vedtage overordnede 
retningslinjer for yderligere at afklare den europæiske 
databeskyttelseslovgivning ved at give interessenter, 
herunder enkeltpersoner, en ensartet fortolkning af 
deres rettigheder og forpligtelser samt ved at give 

Om 
Databeskyttelsesrådet

tilsynsmyndigheder en referenceramme for håndhævelse af 
databeskyttelsesforordningen.

Databeskyttelsesrådet har også beføjelse til at afgive 
udtalelser eller træffe afgørelser for at sikre de nationale 
tilsynsmyndigheders ensartede anvendelse af forordningen 
(“udtalelser om sammenhæng” eller “bindende afgørelser 
om sammenhæng”). Desuden rådgiver Databeskyttelsesrådet 
Europa-Kommissionen om alle spørgsmål vedrørende 
beskyttelse af personoplysninger og forslag til ny lovgivning i 
Den Europæiske Union.

Databeskyttelsesrådet handler i overensstemmelse med sin 
forretningsorden og vejledende principper.

Databeskyttelsesrådet består af repræsentanter fra 
de nationale databeskyttelsesmyndigheder og Den 

 3. About the European Data Protection Board

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32016L0680
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/rules-procedure/rules-procedure_da
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_da#Guiding%20principles
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Om 
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Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS). 
Tilsynsmyndighederne i EFTA/EØS-landene (Island, 
Liechtenstein og Norge) er også medlemmer for så vidt angår 
forhold vedrørende forordningen, de har dog ikke stemmeret 
og kan ikke vælges som formand eller næstformand. 
Europa-Kommissionen og – med hensyn til forhold 
vedrørende databeskyttelsesforordningen – Den Europæiske 
Frihandelssammenslutnings (EFTA) tilsynsmyndighed har ret til 
at deltage i Databeskyttelsesrådets aktiviteter og møder, dog 
uden stemmeret.

Databeskyttelsesrådet har et sekretariat, der stilles til 
rådighed af EDPS. Et aftalememorandum fastsætter vilkårene 
for samarbejdet mellem Databeskyttelsesrådet og EDPS. 
Dette aftalememorandum blev underskrevet på det første 
plenarmøde i Det Europæiske Databeskyttelsesråd den 25. maj 
2018.

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/edpb-secretariat_da
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/memorandum-understanding/memorandum-understanding_da
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Forretningsordenen blev vedtaget på det første plenarmøde i 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd, der blev afholdt den 25. 
maj 2018. Den 23. november 2018 blev der godkendt en række 
ændringer. 

Der blev nedsat flere ekspertundergrupper under 
Databeskyttelsesrådet for at bistå det i udførelsen af sine 
opgaver. Derudover blev Databeskyttelsesrådets sekretariat 
oprettet for at yde analytisk, administrativ og logistisk støtte til 
Databeskyttelsesrådet. 

3.1.  DATABESKYTTELSESRÅDETS AKTIVITETER
Databeskyttelsesrådet afholdt fem plenarmøder mellem den 
25. maj og den 31. december 2018. Derudover blev der afholdt 
36 undergruppemøder. 

På det første plenarmøde den 25. maj 2018 godkendte 
Databeskyttelsesrådet 16 retningslinjer, som Artikel 
29-gruppen (WP29) tidligere havde udarbejdet. I resten af 2018 
vedtog Databeskyttelsesrådet yderligere fire retningslinjer, 

der har til formål at afklare en række bestemmelser 
i databeskyttelsesforordningen. Disse retningslinjer 
omhandlede certificering og kortlægning af kriterier for 
certificering, undtagelser i forbindelse med internationale 
overførsler, forordningens territoriale anvendelsesområde 
samt akkreditering af certificeringsorganer. 

For at sikre ensartet anvendelse af databeskyttelsesforordningen 
i tilfælde hvor en kompetent tilsynsmyndighed ønsker at 
vedtage særlige foranstaltninger med grænseoverskridende 
virkninger, afgiver Databeskyttelsesrådet udtalelser om 
sammenhæng. Den kompetente tilsynsmyndighed tager 
videst muligt hensyn til udtalelsen. Mellem den 25. maj og 31. 
december 2018 vedtog Databeskyttelsesrådet 26 udtalelser om 
de nationale lister over behandlingsaktiviteter, der er underlagt 
kravet om en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse. 
Formålet med disse lister var at sikre ensartethed blandt alle 
nationale lister. 

Databeskyttelsesrådet fungerer også som tvistbilæggelsesorgan 

 5. European Data Protection Board activities in 2018

Nedsættelse af 
Databeskyttelsesrådet og 

-sekretariatet i 2018 – et overblik

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/rules-procedure/rules-procedure_da
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rettigheder, forbrugerrettigheder og brud på datasikkerheden.

I 2018 blev der indledt 43 one-stop-shop-sager af 
tilsynsmyndigheder fra 14 forskellige EØS-lande. Ved årets 
udgang var sagerne i forskellige faser: i 20 sager pågik den 
uformelle høring, i 20 sager var et udkast til afgørelse under 
udarbejdelse, og i to sager forelå der endelige afgørelser. 
Disse første endelige afgørelser i one-stop-shop-sager 
vedrørte udøvelsen af enkeltpersoners rettigheder, det rette 
retsgrundlag for databehandling og anmeldelser om brud på 
datasikkerheden.

Proceduren for gensidig bistand gør det muligt for 
tilsynsmyndigheder at anmode om oplysninger fra andre 
tilsynsmyndigheder og giver dem mulighed for at anmode om 
andre foranstaltninger med henblik på et effektivt samarbejde. 
I perioden fra den 25. maj til 31. december 2018 blev der 
afgivet 397 anmodninger om gensidig bistand, både formelle 
og uformelle. 89 % af anmodningerne blev besvaret inden for 
23 dage.

Der blev ikke indledt nogen fælles aktiviteter i 2018.

I 2018 indberettede tilsynsmyndighederne i de 31 EØS-lande 
over et hundred tusinde sager på nationalt plan. De fleste 
sager omhandlede enten klager eller var blevet indledt i medfør 
af dataansvarliges anmeldelser om brud på datasikkerheden.

3.3.  HØRINGER
Databeskyttelsesrådet arrangerer offentlige høringer om sine 
retningslinjer for at indsamle synspunkter og bekymringer 
fra alle berørte parter og borgere. Databeskyttelsesrådet 
iværksatte tre høringer i 2018 om sine udkast til 
retningslinjer om certificering, databeskyttelsesforordningens 
territoriale anvendelsesområde samt om akkreditering af 
certificeringsorganer.

Som led i den årlige gennemgang af Databeskyttelsesrådets 
aktiviteter – fastlagt ved artikel 71 i forordningen – blev der 
gennemført en undersøgelse blandt interessenter med fokus 

og afgiver bindende afgørelser. Der blev dog ikke indledt 
nogen sager om bilæggelse af tvister mellem den 25. maj og 
31. december 2018. Dette tyder på, at tilsynsmyndighederne 
hidtil har været i stand til at nå til enighed om alle verserende 
grænseoverskridende sager. 

Databeskyttelsesrådet rådgiver Europa-Kommissionen om 
alle spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger, 
herunder vurdering af tredjelandes og internationale 
organisationers standard for databeskyttelse. 
Databeskyttelsesrådet afgav i 2018 to sådanne udtalelser 
på anmodning fra Kommissionen: en om elektronisk 
bevismateriale og en om udkastet til afgørelse om 
tilstrækkelighed mellem EU og Japan. På eget initiativ vedtog 
Databeskyttelsesrådet desuden en erklæring om økonomisk 
koncentration. 

I 2018 vedtog Databeskyttelsesrådet også to breve, 
hvoraf det første indeholdt retningslinjer for internettets 
navne- og nummerorganisation (ICANN) om udarbejdelse 
af en model for adgang til personoplysninger, der bliver 
behandlet i forbindelse med Whois-systemet, og som er i 
overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen, og det 
andet omhandlede det reviderede betalingstjenestedirektiv 
(det andet betalingstjenestedirektiv/PSD II). 

3.2.  TILSYNSMYNDIGHEDERNES AKTIVITETER
Tilsynsmyndighederne har i henhold til 
databeskyttelsesforordningen pligt til at samarbejde for 
at sikre ensartet anvendelse af forordningen i sager med 
et grænseoverskridende element. Der findes forskellige 
procedurer for samarbejde såsom fælles aktiviteter, gensidig 
bistand eller en specifik samarbejdsprocedure kaldet “One-
Stop-Shop”. 

Mellem den 25. maj og den 31. december 2018 blev der i IMI-
systemet registreret 255 sager med et grænseoverskridende 
element. De fleste sager vedrørte klager fra enkeltpersoner (176 
sager). De resterende (79 sager) stammede fra andre kilder. 
De tre vigtigste emner i disse sager vedrørte registreredes 

Nedsættelse af 
Databeskyttelsesrådet og 

-sekretariatet i 2018 – et overblik
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på 20 retningslinjer vedrørende forordningen. Respondenterne 
var medlemmer af brancheforeninger fra Europa, Nordamerika 
og Asien-Stillehavsområdet. 

65 % af interessenterne anså retningslinjerne for at være 
nyttige. 45 % mente, at de var tilstrækkeligt pragmatiske 
og effektive i henhold til deres behov, mens 23 % efterlyste 
forbedringer. Det blev for eksempel anbefalet at udarbejde 
kortere og mere pragmatiske retningslinjer. 

De fleste tilbagemeldinger i forbindelse med høringen 
og processen for udarbejdelse af retningslinjerne var 
positive eller neutrale. Nogle interessenter opfordrede 
Databeskyttelsesrådet til at øge mulighederne for deltagelse 
og samarbejde i forbindelse med udarbejdelsen af 
retningslinjerne. 
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Vigtigste målsætninger 
for 2019

I 2019 og 2020 vil Databeskyttelsesrådet i de retningslinjer, 
det udsteder, koncentrere sig om registreredes rettigheder, 
begrebet dataansvarlig samt legitime interesser. 
Databeskyttelsesrådet rådgiver fortsat Kommissionen om 
spørgsmål vedrørende anmodninger om grænseoverskridende 
adgang til data vedrørende elektronisk bevismateriale, 
gennemgang eller indførelse af afgørelser om tilstrækkelighed 
i forbindelse med overførsel af oplysninger til tredjelande samt 

en eventuel revision af aftalen om passagerlisteoplysninger 
(PNR) mellem EU og Canada. 

I 2019 fortsætter Databeskyttelsesrådet sit arbejde med at 
uddybe eksisterende relationer til interessenter og udvikle nye 
relationer med relevante parter og samtidig deltage i relevante 
konferencer samt opretholde en udbredt tilstedeværelse på 
sociale medier. 

 9. Main objectives for 2019
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Postadresse
Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels

Kontoradresse
Rue Montoyer 30, B-1000 Brussels

E-mail
edpb@edpb.europa.eu

Kontaktoplysninger

@eu_edpb

eu-edpb

edpb.europa.eu


