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Det Europæiske Databeskyttelsesråd (Databeskyttelsesrådet) 

er et uafhængigt europæisk organ, der er oprettet ved den 

generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), og som har til 

formål at sikre ensartet anvendelse af databeskyttelsesreglerne 

i hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 

(EØS). Det opfylder dette mål ved at fremme samarbejdet 

mellem de nationale tilsynsmyndigheder og udstede 

generelle retningslinjer for fortolkning og anvendelse af 

databeskyttelsesreglerne på EØS-plan.

Databeskyttelsesrådet består af cheferne for EU-landenes 

tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse (EDPS). Europa-Kommissionen og — med 

hensyn til forhold vedrørende GDPR — Den Europæiske 

Frihandelssammenslutnings tilsynsmyndighed har ret til 

at deltage i Databeskyttelsesrådets aktiviteter og møder 

uden stemmeret. EØS-landenes (Island, Liechtenstein 

og Norge) tilsynsmyndigheder er også medlemmer 

af Databeskyttelsesrådet, men har ikke stemmeret. 

Databeskyttelsesrådet har hjemsted i Bruxelles.

Databeskyttelsesrådet har et sekretariat, der stilles til rådighed 

af EDPS. Et aftalememorandum fastsætter vilkårene for 

samarbejdet mellem Databeskyttelsesrådet og EDPS.

1. HØJDEPUNKTER FRA 2020 

1.1. Databeskyttelsesrådets bidrag 
til evalueringen af GDPR  

I februar 2020 bidrog Det Europæiske Databeskyttelsesråd og 

de nationale tilsynsmyndigheder til Kommissionens evaluering 

og revision af GDPR i overensstemmelse med artikel 97 i GDPR. 

Databeskyttelsesrådet er af den opfattelse, at GDPR har 

styrket databeskyttelse som en grundlæggende rettighed og 

harmoniseret fortolkningen af databeskyttelsesprincipperne. 

De registreredes rettigheder er blevet styrket, og de registrerede 

er i stigende grad opmærksomme på, hvordan de kan udøve 

deres databeskyttelsesrettigheder. Desuden bidrager GDPR til 

SIKRE 
DATABESKYTTELSESRETTIGHEDER I 

EN FORANDERLIG VERDEN

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Databeskyttelsesråd findes på vores websted 

edpb.europa.eu.

https://edpb.europa.eu/edpb_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32016R0679
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/edpb-secretariat_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/memorandum-understanding/memorandum-understanding_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/contribution-edpb-evaluation-gdpr-under-article-97_en
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1.4. Første bindende artikel 65-afgørelse  

Den 9. november 2020 vedtog Databeskyttelsesrådet sin første 

afgørelse om tvistbilæggelse på grundlag af artikel 65 i GDPR. 

Den bindende afgørelse vedrørte den tvist, der opstod, efter 

at den irske tilsynsmyndighed, der fungerede som ledende 

tilsynsmyndighed, udstedte et udkast til afgørelse om Twitter 

International Company og de efterfølgende relevante og 

begrundede indsigelser fra enkelte berørte tilsynsmyndigheder.   

2. DET EUROPÆISKE 
DATABESKYTTELSESRÅD 
— AKTIVITETER I 2020

I 2020 vedtog Databeskyttelsesrådet 10 sæt retningslinjer for 

emner såsom begreberne dataansvarlig og databehandler, 

målretning mod brugere af sociale medier, samt yderligere 

tre retningslinjer, der blev vedtaget efter offentlig høring. 

Databeskyttelsesrådet fremsatte også to henstillinger.

Databeskyttelsesrådet overvågede også procedurer 

vedrørende sammenhæng for at præcisere processen og 

sikre dens effektivitet for tilsynsmyndighederne.  I 2020 

afgav Databeskyttelsesrådet 32 udtalelser i henhold til 

artikel 64 i GDPR. De fleste af udtalelserne vedrørte udkast 

til akkrediteringskrav for kontrolorganer for adfærdskodekser 

eller certificeringsorganer samt bindende virksomhedsregler 

for dataansvarlige for forskellige virksomheder.   

3. TILSYNSMYNDIGHEDERNES 
AKTIVITETER I 2020    

De nationale tilsynsmyndigheder er uafhængige 

offentlige myndigheder, der overvåger anvendelsen 

af databeskyttelseslovgivningen. Tilsynsmyndigheder 

spiller en central rolle i beskyttelsen af fysiske personers 

databeskyttelsesrettigheder. Dette gør de via udøvelsen af 

deres korrigerende beføjelser. 

Databeskyttelsesrådets websted indeholder et udvalg 

af tilsynsmyndighedernes foranstaltninger vedrørende 

håndhævelse af GDPR på nationalt plan. 

Databeskyttelsesrådet offentliggjorde på sit websted  et 

register over afgørelser truffet af nationale  tilsynsmyndigheder i 

overensstemmelse med one-stop-shop-samarbejdsproceduren 

(artikel 60 i GDPR).

3.1. Grænseoverskridende samarbejde  

I henhold til databeskyttelsesforordningen arbejder EØS-

medlemsstaternes tilsynsmyndigheder tæt sammen om 

at sikre ensartet anvendelse af GDPR og beskyttelse af de 

registreredes databeskyttelsesrettigheder i hele EØS. En 

af deres opgaver er at koordinere beslutningstagningen i 

grænseoverskridende sager om databehandling.

Mellem den 1. januar og den 31. december 2020 var der 628 

grænseoverskridende sager, hvoraf 461 skyldtes klager, mens 

167 havde anden oprindelse, såsom undersøgelser, lovkrav og/

eller mediedækning. 

One-stop-shop-mekanismen kræver samarbejde mellem den 

ledende tilsynsmyndighed og de berørte tilsynsmyndigheder. 

Den ledende tilsynsmyndighed leder undersøgelsen og spiller 

en central rolle i arbejdet med at opnå konsensus mellem de 

berørte tilsynsmyndigheder og finde frem til en koordineret 

afgørelse om den dataansvarlige eller databehandleren. 

Mellem den 1. januar 2020 og den 31. december 2020 var der 
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øget global synlighed af EU's retlige ramme og den betragtes 

som en rollemodel uden for EU. Databeskyttelsesrådet 

anfører i sin rapport, at selv om anvendelsen af GDPR har 

været vellykket, forbliver der stadig en række udfordringer. 

For eksempel giver tilsynsmyndighedernes utilstrækkelige 

ressourcer stadig anledning til bekymring, og det samme gælder 

uoverensstemmelser i de nationale procedurer, hvilket indvirker 

på samarbejdsmekanismen mellem tilsynsmyndigheder. 

Trods disse udfordringer er Databeskyttelsesrådet overbevist 

om, at det fortsatte samarbejde mellem tilsynsmyndighederne 

vil skabe en fælles databeskyttelseskultur og en ensartet 

praksis. 

Databeskyttelsesrådet mener desuden, at det er for tidligt at 

revidere GDPR.

1.2. Spørgsmål vedrørende 
covid-19-indsatsen

Under covid-19-pandemien begyndte EØS-medlemsstaterne 

at træffe foranstaltninger til at overvåge, inddæmme 

og afbøde spredningen af virusset. Mange af disse 

foranstaltninger omfattede behandling af personoplysninger, 

såsom sporingsapps, anvendelse af lokaliseringsdata eller 

behandling af helbredsoplysninger til forskningsformål. 

Databeskyttelsesrådet vejledte i, hvordan personoplysninger 

skal behandles i forbindelse med covid-19-pandemien. 

Desuden svarede Databeskyttelsesrådet i denne periode også 

på skrivelser fra medlemmer af Europa-Parlamentet med 

anmodning om yderligere præciseringer af covid-19-relaterede 

spørgsmål. 

1.3. Internationale persondatastrømme 
efter Schrems II-dommen 

Den 16. juli 2020 afsagde EU-Domstolen sin dom i sag C-311/18 

(Schrems II). EU-Domstolen undersøgte to mekanismer, der 

tillader overførsel af personoplysninger fra EØS til ikke-EØS-

lande (tredjelande), nemlig EU-USA-privatlivsskjoldet og 

standardkontraktbestemmelser. EU-Domstolen annullerede 

beslutningen om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, der 

ligger til grund for EU-USA-privatlivsskjoldet, hvilket gjorde 

den ugyldig som en overførselsmekanisme. Den fastslog 

også, at Europa-Kommissionens afgørelse 2010/87 

om standardkontraktbestemmelser for videregivelse af 

personoplysninger til databehandlere i tredjelande er gyldig, 

så standardkontraktbestemmelserne kan stadig anvendes 

til internationale dataoverførsler. Dette er på betingelse af, at 

eksportøren (om nødvendigt med bistand fra importøren) forud 

for overførslen vurderer beskyttelsesniveauet i forbindelse 

med sådanne overførsler under hensyntagen til både 

standardkontraktbestemmelserne og de relevante aspekter 

af importlandets retssystem for så vidt angår tredjelandets 

offentlige myndigheders eventuelle adgang til oplysningerne. 

De faktorer, der skal tages i betragtning i forbindelse med 

denne vurdering, er dem, der på en ikke-udtømmende måde er 

fastsat i artikel 45, stk. 2, i GDPR.

Dommen har vidtrækkende konsekvenser for EØS-baserede 

enheder, der anvender disse mekanismer til at muliggøre 

overførsel af personoplysninger til USA og andre tredjelande. 

Databeskyttelsesrådet udstedte derfor flere vejledende 

dokumenter, herunder en liste over ofte stillede spørgsmål 

og en række henstillinger angående dommen og dens 

gennemførelse.

 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/binding-decision-board-art-65_da
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/guidelines_da
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/guidelines-recommendations-best-practices_da
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/opinion-board-art-64_da
https://edpb.europa.eu/news/news_da?news_type=2&field_edpb_member_state_target_id=All
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_da
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_da
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/guidelines-recommendations-best-practices_da
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-311/18
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-311/18
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_da
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/guidelines-recommendations-best-practices_da
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203 udkast til afgørelser, og heraf blev 93 endelige afgørelser 

offentliggjort i et offentligt register. 

Den gensidige bistandsprocedure sætter tilsynsmyndighederne 

i stand til at anmode andre tilsynsmyndigheder om 

oplysninger og andre foranstaltninger med henblik på 

et effektivt samarbejde, f.eks. forhåndstilladelser eller 

undersøgelser. Mellem den 1. januar 2020 og den 31. 

december 2020 indledte tilsynsmyndighederne 246 formelle 

gensidige bistandsprocedurer. De indledte desuden 2 258 

uformelle procedurer. Gensidig bistand anvendes også 

af de tilsynsmyndigheder, der anmoder den kompetente 

tilsynsmyndighed om at behandle klager, som de har modtaget, 

og som ikke vedrører grænseoverskridende databehandling 

som defineret i GDPR. 

4. HØRING AF INTERESSENTER 
OG GENNEMSIGTIGHED

Under covid-19-pandemien svarede Databeskyttelsesrådet 

på skrivelser fra medlemmer af Europa-Parlamentet med 

anmodning om yderligere præciseringer af covid-19-relaterede 

spørgsmål. Databeskyttelsesrådet afholdt et arrangement for 

interessenter om begrebet legitim interesse for at indsamle 

input og synspunkter om dette specifikke spørgsmål med 

henblik på at udvikle fremtidige retningslinjer. 

Efter den foreløbige vedtagelse af retningslinjer afholder 

Databeskyttelsesrådet offentlige høringer for at give 

interessenter og borgere mulighed for at udtrykke deres 

synspunkter og komme med yderligere input, som derefter 

indgår i den efterfølgende udarbejdelsesproces. I 2020 

iværksatte og afsluttede Databeskyttelsesrådet syv sådanne 

høringer.

For tredje år i træk gennemførte Databeskyttelsesrådet 

en undersøgelse som led i den årlige gennemgang af 

Databeskyttelsesrådets aktiviteter i henhold til artikel 71, stk. 2, 

i GDPR. Spørgsmålene fokuserede på Databeskyttelsesrådets 

arbejde og resultater i 2020 med fokus på dets retningslinjer 

og henstillinger, alt sammen med henblik på at forstå, i 

hvilket omfang interessenter finder Databeskyttelsesrådets 

vejledning nyttig i forbindelse med fortolkningen af 

databeskyttelsesforordningens bestemmelser og med 

henblik på at identificere fremtidige måder til bedre at 

støtte enkeltpersoner og organisationer i spørgsmål om 

databeskyttelse.

5. STRATEGI OG MÅLSÆTNINGER 
FOR 2021 

Databeskyttelsesrådet udfærdigede sin strategi for 2021-2023, 

som omfatter de fire hovedsøjler i dets strategiske mål, samt 

et sæt af tre nøgleaktioner pr. søjle for at bidrage til at nå disse 

mål.  I begyndelsen af 2021 vedtog Databeskyttelsesrådet sit 

toårige arbejdsprogram for 2021-2022 i henhold til artikel 29 i 

Databeskyttelsesrådets forretningsorden. Arbejdsprogrammet 

følger de prioriteter, der er fastsat i Databeskyttelsesrådets 

strategi for 2021-2023, og vil omsætte dets strategiske mål i 

praksis.

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_da
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_strategy2021-2023_da.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-03/edpb_workprogramme_2021-2022_en.pdf
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