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1 INDLEDNING

1. Det Europæiske Databeskyttelsesråds (Databeskyttelsesrådets) opgave er at sikre en ensartet
anvendelse af de europæiske databeskyttelsesregler og styrke et effektivt samarbejde mellem
tilsynsmyndigheder i hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

2. Den 25. maj 2018 indledte Databeskyttelsesrådet implementeringen af en ny institutionel og retlig
ramme. Denne ramme omfatter både den generelle forordning om databeskyttelse1 (GDPR) og
retshåndhævelsesdirektivet2 (LED). I henhold til GDPR og LED er samarbejde ikke længere valgfrit eller
en supplerende opgave, men derimod en integreret del af vores arbejde. Der er gjort store fremskridt,
men der er fortsat en række udfordringer, vi skal løse for at styrke beskyttelsen af personoplysninger
inden og uden for vores grænser. For effektivt at løse de udfordringer, der ligger forude, har
Databeskyttelsesrådet besluttet at fastlægge en strategi for 2021-2023.

3. Vores mål om i sidste ende at beskytte det enkelte menneske i forbindelse med behandling af
personoplysninger er fortsat drivkraften bag vores handlinger. Udviklingen af en fælles
databeskyttelseskultur, der i alle lande fungerer som inspiration og model, er kernen i vores strategi.

4. Denne strategi indeholder ikke en udtømmende oversigt over Databeskyttelsesrådets arbejde i de
kommende år. Den beskriver derimod de fire vigtigste søjler med vores strategiske mål samt en række
nøgletiltag, der skal bidrage til at nå disse mål. Databeskyttelsesrådet vil gennemføre denne strategi
inden for sit arbejdsprogram og vil i sine årlige beretninger præsentere fremskridtene for hver søjle.

2 SØJLE 1: BEDRE HARMONISERING OG LETTERE OVERHOLDELSE

5. Databeskyttelsesrådet vil fortsat stræbe efter, at databeskyttelsesreglerne anvendes så ensartet som
muligt, og at begrænse fragmentering mellem medlemsstaterne. Ud over at forelægge praktiske, let
forståelige og tilgængelige retningslinjer vil Databeskyttelsesrådet udvikle og fremme værktøjer, der
bidrager til at gennemføre databeskyttelse i praksis, samtidig med at der tages højde for de forskellige
interessenters praktiske erfaringer.

 Nøgletiltag 1: Databeskyttelsesrådet vil koncentrere sig om at yde ekstra vejledning om centrale
begreber i EU's databeskyttelseslovgivning (f.eks. om begrebet legitim interesse, omfanget af
registreredes rettigheder), hvilket er en forudsætning for en ensartet anvendelse. Gennem
afholdelse af særlige begivenheder for interessenter og offentlige høringer vil vi fortsat være i
dialog med en lang række eksterne interessenter (store virksomheder og SMV'er, ngo'er, netværk
af databeskyttelsesrådgivere og andre databeskyttelsesfagfolk) for at sikre praktisk relevans.
Andre bestræbelser vil være koncentreret om en mere proaktiv anvendelse af

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer
i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse
af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i
forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge,
efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri
udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA.
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sammenhængsmekanismen samt andre værktøjer for at afhjælpe eventuelle huller eller forskelle
i medlemsstaternes fortolkning og praksis.

 Nøgletiltag 2: Databeskyttelsesrådet vil desuden styrke udviklingen og gennemførelsen af
overholdelsesmekanismer for dataansvarlige og -behandlere: der vil blive gjort en øget indsats
og afsat flere ressourcer – navnlig gennem særlige workshops og medarbejderkurser – for at
stimulere udviklingen af værktøjer til at styrke overholdelsen, især adfærdskodeks og
certificeringer.

 Nøgletiltag 3: Databeskyttelsesrådet vil fremme udviklingen af fælles værktøjer til et bredere
publikum og deltage i bevidstgørelses- og oplysningsaktiviteter: Databeskyttelsesrådet udsender
allerede retningslinjer og udtalelser til fagfolk med omfattende ekspertviden.
Databeskyttelsesrådet vil videreudvikle de ressourcer, der findes på nationalt plan, og udvikle
værktøjer, der er rettet specifikt mod fagfolk uden ekspertviden som f.eks. SMV'er, og andre
registrerede, især børn.

3 SØJLE 2: STØTTE TIL EFFEKTIV HÅNDHÆVELSE OG EFFEKTIVT
SAMARBEJDE MELLEM NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

6. Databeskyttelsesrådet lægger vægt på at støtte samarbejdet mellem nationale tilsynsmyndigheder,
der arbejder sammen om at håndhæve EU's databeskyttelseslovgivning. Vi vil strømline interne
processer, kombinere ekspertise og fremme en bedre koordinering. Vores hensigt er ikke alene at sikre
et mere effektivt samarbejde og mere effektive sammenhængsmekanismer, men også at stræbe efter
at udvikle en reel håndhævelseskultur blandt tilsynsmyndighederne i hele EU.

 Nøgletiltag 1: Tilskynde til og lette brugen af alle de samarbejdsværktøjer, der er beskrevet i
kapitel VII i GDPR og kapitel VII i LED, danne bro over huller eller forskelle mellem nationale
håndhævelsesprocedurer og løbende evaluere og forbedre effektiviteten af disse værktøjer.
Fremme en ensartet anvendelse af centrale begreber i samarbejdsproceduren yderligere og
styrke kommunikationen mellem tilsynsmyndigheder.

 Nøgletiltag 2: Gennemføre en ramme for koordineret håndhævelse for på en fleksibel og
velkoordineret måde at muliggøre fælles tiltag, lige fra fælles oplysning og
informationsindsamling til kontrolaktioner og fælles undersøgelser. Rammen for koordineret
håndhævelse vil lette koordineringen af håndhævelsestiltag, der tager udgangspunkt i
prioriteter, der er udpeget i fællesskab, og som anvender fælles metoder.

 Nøgletiltag 3: Oprette en støttegruppe af eksperter på basis af et pilotprojekt med henblik på
at yde vigtig støtte i form af nyttig ekspertviden i forbindelse med undersøgelser og
håndhævelsesaktiviteter af væsentlig fælles interesse og for at forbedre samarbejdet og
solidariteten mellem alle tilsynsmyndigheder ved at styrke og supplere de enkelte
tilsynsmyndigheders styrker og imødekomme operationelle behov.
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4 SØJLE 3: EN TILGANG TIL NYE TEKNOLOGIER, DER ER BASERET PÅ
GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

7. Beskyttelsen af personoplysninger bidrager til at sikre, at teknologi, nye forretningsmodeller og
samfundet udvikler sig i overensstemmelse med vores værdier, som f.eks. menneskelig værdighed,
selvbestemmelse og frihed. Databeskyttelsesrådet vil løbende overvåge nye og spirende teknologier
samt deres eventuelle indvirkning på menneskers grundlæggende rettigheder og dagligdag.
Databeskyttelse skal fungere for alle, navnlig i lyset af de behandlingsaktiviteter, der indebærer de
største risici for menneskers rettigheder og frihedsrettigheder (f.eks. for at forebygge
forskelsbehandling). Vi vil hjælpe med at forme Europas digitale fremtid i overensstemmelse med
vores fælles værdier og regler. Vi vil fortsætte vores arbejde med andre myndigheder og
beslutningstagere med henblik på at fremme sammenhæng i lovgivningen og styrke beskyttelsen af
enkeltpersoner.

 Nøgletiltag 1: Vurdere nye teknologier: Proaktivt overvåge, vurdere og fastlægge fælles
holdninger og retningslinjer for nye teknologiske anvendelsesmuligheder inden for områder
såsom kunstig intelligens (KI), biometri, profilering og ad tech, og løbende evaluere de
nuværende holdninger til anvendelser som f.eks. cloudtjenester, blockchain osv.

 Nøgletiltag 2: Styrke databeskyttelse gennem design, standarder og ansvarlighed: yde klar
vejledning om, hvordan databeskyttelsesprincipper gennemføres effektivt, hvad
enkeltpersoner kan forvente, og hvad organisationer kan gøre for yderligere at forbedre
enkeltpersoners mulighed for at udøve kontrol med deres personoplysninger og godtgøre, at
de overholder forpligtelserne.

 Nøgletiltag 3: Inddrage og samarbejde mere med andre myndigheder (f.eks.
forbrugerbeskyttelses- og konkurrencemyndigheder) samt beslutningstagere for at sikre, at
enkeltpersoner får den bedste beskyttelse, og for at beskytte dem mod skader, f.eks., når det
er relevant eller hensigtsmæssigt, i forbindelse med åbne høringer om nye udkast til forslag
eller nye projekter.

5 SØJLE 4: DEN GLOBALE DIMENSION

8. Databeskyttelsesrådet er fast besluttet på at fastlægge og fremme høje europæiske og globale
standarder for internationale dataoverførsler i den private og den offentlige sektor til tredjelande, bl.a.
inden for retshåndhævelse. Vi vil styrke vores engagement i det internationale samfund for at fremme
EU's databeskyttelse som en global model og for at sikre en effektiv beskyttelse af personoplysninger
uden for EU's grænser.

 Nøgletiltag 1: Fremme brugen af overførselsværktøjer, der sikrer et beskyttelsesniveau, som
i det væsentlige svarer til det, der sikres i EU, og øge opmærksomheden på den praktiske
gennemførelse af disse værktøjer: udvikle og yde yderligere vejledning om, hvordan disse
overførselsværktøjer – særligt de nye – kan fastholde det høje beskyttelsesniveau for
personoplysninger, der overføres fra EØS til tredjelande under hensyntagen til de risici, der er
forbundet med offentlige myndigheder i tredjelandes adgang til personoplysninger samt
behovet for at sikre rettigheder, som kan håndhæves, effektive klagemuligheder og garantier
i forbindelse med videreoverførsel.
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 Nøgletiltag 2: Samarbejde med det internationale samfund: Databeskyttelsesrådet og dets
medlemmer vil stræbe efter at indgå i en dialog med internationale organisationer og
institutionelle netværk for at gå foran med et godt eksempel på databeskyttelse og for at
fremme høje beskyttelsesstandarder i hele verden.

 Nøgletiltag 3: Styrke samarbejdet mellem Databeskyttelsesrådets medlemmer og
tilsynsmyndighederne i tredjelande med fokus på samarbejde i håndhævelsessager, der
omfatter dataansvarlige og -behandlere, der befinder sig uden for EØS.

For Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Formanden

(Andrea Jelinek)


