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Forskning og undervisning

▪ Erhvervs-PhD i IT-ret (2013 – 2016)

▪ Ekstern lektor i IT-ret, Persondataret mv. (2010 -)

▪ En række UfR-artikler inden for IT-ret og 
databeskyttelse + enkelte bøger

Andet 

▪ Ekstern DPO  

▪ IDA Databeskyttelse  

▪ Netværksleder for Technology Denmarks netværk: 
”Innovation & Compliance”

▪ Blog om Tech & Jura på www.version2.dk

▪ Grundlægger af www.techjura.dk
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Profil

▪ Certificeret IT-advokat og associeret partner hos Focus Advokater P/S

▪ Rådgiver om GDPR, IT-kontrakter, cybersikkerhed samt juridiske aspekter ved nye teknologier 

http://www.version2.dk/
http://www.techjura.dk/


Agenda

▪ Introduktion til GDPR anno 2022
– Historisk kontekst 

– Hvordan er reglerne blevet håndhævet, og hvor er faldgruberne?

▪ Ansvar og forpligtelser 

– Dataansvarlig og databehandler

– Overblik over kravene

▪ GDPR vs. Uddannelsessektoren
– Eksempler på konkrete sager og afgørelser af særlig relevans for uddannelsessektor
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INTRODUKTION TIL GDPR ANNO 2022
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Regulering af databeskyttelse i EU
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Persondata-
direktivet

ePrivacy-direkivet EU’s charter om 
grundlæggende 

rettigheder 
GDPR træder i kraft 

GDPR-håndhævelsen
er kommet i gang

1995 2002/2009 2000 2018 2022

▪ En række grund-
læggende krav 
til ”behandling 
af person-
oplysninger”

▪ (men kun få og 
små bøder)

▪ Yderligere krav 
til beskyttelse af 
personoplysninger 
på nettet / hos 
internetudbydere 
(inkl. krav om 
cookiesamtykke….)

Se næste slide

▪ En række nye og 
skærpede krav

▪ Det er ikke nok at leve 
op til reglerne – det skal 
kunne dokumenteres

▪ Store bøderammer

▪ Privatlivsbeskyttelse og 
beskyttelse af person-
oplysninger er en 
menneskeret, jf. art. 7 
og 8



Datatilsynet i tal
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Sager 2021 2020

Nyoprettede sager i alt 17.298 17.768

Klagesager 2.233 2.507

Tilsynssager af egen drift 521 402

Sager om sikkerhedsbrud 8.554 8.772

EU-sager 865 1024



Datatilsynets bødesager

▪ Taxa 4x35: 1,2 mio. kr.

▪ IDdesign: 1,5 mio. kr.

▪ Gladsaxe Kommune: 100.000 kr.

▪ Hørsholm Kommune: 50.000 kr.

▪ JobTeam: 50.000 kr.

▪ Lejre Kommune: 50.000 kr.

▪ Arp-Hansen: 1,1 mio. kr.

▪ PrivatBo: 150.000 kr.

▪ Guldborgsund Kommune: 50.000 kr.

▪ Vejle Kommune: 200.000 kr.

▪ Nordbornholms Byggeforretning ApS: 400.000 
kr. 

▪ Medicals Nordic I/S: 600.000 kr.

▪ Region Syddanmark: 500.000 kr.

▪ Udlændingestyrelsen: 150.000 kr.

▪ Region Midtjylland: 400.000 kr.

▪ Favrskov Kommune: 75.000 kr. 

▪ Region Syddanmark: 500.000 kr.

▪ Kræftens Bekæmpelse: 800.000 kr.

▪ Frederiksberg Kommune: 100.000 kr.

▪ Nationalt Genom Center: 50.000 kr.

▪ Danske Bank: 10 mio. kr.

▪ Civilstyrelsen: 100.000 kr.

▪ Gyldendal: 1 mio. kr.

▪ SIRIUS advokater: 500.000 kr.

▪ Lolland Kommune: 50.000 kr.
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ANSVAR OG FORPLIGTELSER
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Roller og ansvar 
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De 
registrerede

Har individer personoplysningerne omhandler.

→ Har en lang række rettigheder

Eleverne

Den 
dataansvarlige

Den virksomhed/juridiske person, som bestemmer hvorvidt og 
hvordan personoplysninger behandles, herunder fastsætter et 
formål, hvortil behandlingen er nødvendig.

→ Skal overholde alle forpligtelser i GDPR

Skolen

Databehandler En virksomhed/juridisk enhed, som behandler oplysninger på 
vegne af den dataansvarlige 

→ Skal overholde databehandleraftalen

Fx IT-leverandører såsom 
IST



De grundlæggende principper

GDPR art. 5, stk. 1

▪ Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed 
▪ Formålsbegrænsning 
▪ Dataminimering 

▪ Rigtighed 
▪ Opbevaringsbegrænsning 
▪ Integritet og fortrolighed 

→ Konkretiseret i art. 6-50

GDPR art. 5, stk. 2

”Den dataansvarlige er ansvarlig for 
og skal kunne påvise, at stk. 1 
overholdes (»ansvarlighed«).”
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Ansvarlighedsprincippet med Datatilsynets egne ord 

Fra oplæg om Datatilsynets tilsyn på Databeskyttelsesdagen den 24.1.2019, v/ tidl. kontorchef Jesper Husmer Vang 
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Overblik over kravene
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Krav Uddybning

Ansvarlighed Overblik, ledelsesforankring og dokumentation

Generelle principper Hvilke, hvorfor, hvordan og hvor længe?

Behandlingsgrundlag Vi må behandle de her oplysninger, fordi…

Oplysningspligt Privatlivspolitik, velkomstbreve, personalehåndbog mv. 

Henvendelser fra registrerede Indsigt, berigtigelse, begrænsning, sletning mv. 

Databehandlere og fælles dataansvar Kontrakter: Hvem har ansvaret for hvad?

Fortegnelser Overblikket til Datatilsynet 

Sikkerhed Risikobaseret sikkerhed (digitalt og fysisk)

Databrud Logning + evt. anmeldelse/orientering af registrerede

Konsekvensanalyse/DPIA Dybdegående (forudgående!) analyse ved høj risiko

Databeskyttelsesrådgiver/DPO Kun krav for enkelte virksomheder

3. lands overførsler Særlige krav, hvis data opbevares i eller tilgås fra et land udenfor EU



GDPR VS. UDDANNELSESSEKTOREN
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Målrettet vejledning fra Datatilsynet 
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Målrettet vejledning fra Datatilsynet 
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”Da børn og unge ofte er mindre bevidste om eventuelle risici, konsekvenser, garantier og deres 
rettigheder hvad angår behandling af personoplysninger, nyder børn og unge en særlig 
beskyttelse i databeskyttelsesretten. Derfor skal uddannelsesinstitutioner, som behandler 
oplysninger om børn og unge, være særligt opmærksomme på reglerne.”



Chromebooks-sagen

Juli 2022: Forbud mod brugen af Google Workspace i Helsingør Kommune

”(…) Datatilsynets opfattelse, at brug af ny, kompleks teknologi, herunder software – især på 
undervisningsområdet, hvor de registrerede er børn og unge – normalt indebærer en høj risiko
for disse elevers rettigheder og frihedsrettigheder.”

→ Udløser skærpede forpligtelser 
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OPSAMLING – DE JURIDISKE RAMMER FOR STUDIE+
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De juridiske rammer for Studie+
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Skolen = DATAANSVARLIG

Forpligtelser:
• Risikovurderinger
• Lovligt behandlingsgrundlag
• Oplysningspligt overfor børn
• Bruger-sikkerhed

Dokumentation:
• Fortegnelser over alle behandlinger af 

personoplysninger
• Databehandleraftaler, herunder med IST
• Interne IT-sikkerhedspolitikker mv

IST = DATABEHANDLER

Forpligtelser:
• Driftssikkerhed
• Tekniske designvalg (sikkerhed, 

dataminimering mv)
• Valg af sikre underleverandører

Dokumentation:
• Databehandleraftale
• Underdatabehandleraftaler
• Årlig revisionserklæring
• Anden dokumentation ift. design af 

software (risikovurderinger mv)

Datatilsynet: 
- Krav om dokumentation

- Børn nyder særlig beskyttelse



SPØRGSMÅL?
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