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 Forordningen bliver håndhævet fra den 25. maj 2018

 Væsentligt skærpet bødeniveau (op til EUR 20.000.000 eller 4 % af den årlige, globale 
koncernomsætning) 

 Fra (formel) registrerings-regime til (materiel) dokumentations-regime

 Information til registrerede

 Samtykke

 Dokumentation, herunder procedurer og politikker

 Opdagelsesrisiko stiger

 Uvarslede kontroller á la konkurrencestyrelsens Dawn Raids – beredskabsplan?
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Nyt regime på vej – databeskyttelsesfororordningen (GDPR) fra maj 
2018



1. Hvad er personoplysninger?

Cpr-nr.
Navn Adresse

E-mail-adresse

MedarbejderID

Fødselsdato

Telefonnummer

Pasnr.

Initialer/Loginnavn

Køn Race

Helbredsoplysninger

Familiemæssige 
oplysninger

Uddannelse 
(karakterer)

Videoovervågning

Logning i IT-systemer

Straffeattest

Stilling

Rejseoplysninger Løn

Biometriske 
oplysninger

IP-adresse

MAC-adresse

GPS-
oplysninger

Foto Kreditkortnummer

Nummerplade Genetisk information

Personlighedstest

Personlige 
produktionstal

Interesser

Elektroniske spor

Adgangskontrol

Pseudonyme 
oplysninger

Anonyme 
oplysninger

Politisk 
overbevisning

Religion

Fagforeningsmæssige 
tilhørsforhold

Seksuel 
overbevisning

Væsentlige sociale 
problemer

÷ 

Størrelse på tøj og sko

?
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 Databeskyttelsesforordningen indeholder et katalog af rettigheder for den registrerede:

 Retten til at modtage oplysning om en behandling af sine personoplysninger (oplysningspligt)

 Retten til indsigt i sine personoplysninger (indsigtsretten)

 Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget 

 Retten til at få sine personoplysninger slettet

 Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring

 Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

 Retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet)

 For at overholde reglerne er det nødvendigt at lave procedurer og poltikker for iagttagelsen af hver 
rettighed. 
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2. Den registreredes rettigheder
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1. Mail efter køb 2. Antal mails på 24 timer 3. Hurtig afmelding (1 minut)

3. Manglende samtykke



Kilde: Forbrugerombudsmanden
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4. Manglende specifikt og utvetydigt samtykke
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Mulig løsning på ældre samtykke
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5. Opfølgningsmail på efterladt kurv



6. Manglende samtykke til markedsføring på sociale medier
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Kilde: DR Nyheder



 Instruks og ansvar

 Skriftlighed

 Personoplysninger uden for EU?

 Nemt for Datatilsynet at konstatere om indgået eller ej og om krav i GDPR er opfyldt 
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7. Databehandleraftaler – hosting, kundeklub, e-
mailmarketing bureau ,mv.
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8. Manglende sikkerhed og kontrol 

Kilde: DR Nyheder
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9. Kommende e-privacy-forordning 

Kilde: European Parlimentary Research Service
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10. Retten til eget billede



 www.datatilsynet.dk

 https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/46499/spamvejledning-2014-med-
indholdsfortegnelse.pdf

 https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/49242/2016-vejledning-om-brug-af-konk-mv-til-
indhentelse-af-samtykke.pdf
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Relevante links
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