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Justitsministeriets arbejde med EU’s generelle
databeskyttelsesforordning
Databeskyttelsespakken
I januar 2012 fremsatte Europa-Kommissionen et forslag til en databeskyttelsespakke. Pakken er formelt vedtaget den 14. april 2016. Pakken får virkning
2 år efter ikrafttrædelsen, hvilket forventes at være medio maj 2018.
Pakken består af en generel forordning om beskyttelse af personoplysninger,
som skal gælde horisontalt i både den private og offentlige sektor (databeskyttelsesforordningen), og et direktiv om beskyttelse af personoplysninger, som
skal gælde for retshåndhævelsesområdet (databeskyttelsesdirektivet). Forordningen skal erstatte databeskyttelsesdirektivet fra 1995, mens direktivet skal
erstatte en rammeafgørelse fra 2008.
Forordningens overordnede konsekvenser
Databeskyttelsesforordningen vil have direkte virkning i Danmark, hvilket betyder, at der som udgangspunkt ikke må være anden dansk lovgivning, der regulerer behandling af personoplysninger, i det omfang dette er reguleret i forordningen.
Danmark er dermed forpligtet til at indrette dansk lovgivning i overensstemmelse med forordningens bestemmelser med virkning fra medio 2018.
Generelt om arbejdet med forordningen
Der skal foretages en nærmere analyse af forordningens bestemmelser, herunder forordningens rammer for nationale særregler, og en analyse af konsekvenserne for gældende dansk lovgivning. Det skal også overvejes, hvilken
betydning forordningen har for regeringens digitaliseringsdagsorden.
I forlængelse af analyserne vil der skulle tages stilling til, om og i givet fald
hvordan der inden for rammerne af forordningen skal fastsættes særlige danske regler.
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I Justitsministeriet er der nu iværksat et arbejde med henblik på at tilpasse
dansk lovgivning og hjælpe andre myndigheder med at forholde sig til forordningens regler.
Nærmere om Justitsministeriets arbejde med forordningen
Justitsministeriet vil i samarbejde med Datatilsynet og Digitaliseringsstyrelsen
påbegynde et projekt med en styregruppe og projektgrupper, som skal stå for
arbejdet med databeskyttelsesforordningen.
Arbejdet i projektgrupperne understøttes af en eller flere arbejdsgrupper og en
ekspertreferencegruppe.
Styregruppen skal være overordnet ansvarlig for projektets gennemførelse og
består af afdelingschefen for Justitsministeriets lovafdeling, Datatilsynets direktør og Digitaliseringsstyrelsens direktør.
Projektet opdeles i to projektgrupper, hvoraf den ene skal arbejde med forordningens rammer for nationale særregler. Den anden gruppe skal – bl.a. med
bidrag fra den første projektgruppe – arbejde med forordningens konsekvenser for den generelle databeskyttelseslovgivning i Danmark. Projektgrupperne
sammensættes af medarbejdere fra både Justitsministeriet, Datatilsynet og Digitaliseringsstyrelsen og ledes af kontorchefen for Justitsministeriets databeskyttelseskontor. Arbejdet i projektgrupperne understøttes af en eller flere arbejdsgrupper.
Den projektgruppe, der skal behandle spørgsmålet om rammerne for nationale
særregler, påtænkes understøttet af én arbejdsgruppe, mens projektgruppen,
der skal arbejde med forordningens konsekvenser for den generelle databeskyttelseslovgivning, påtænkes understøttet af op til fem arbejdsgrupper inddelt efter forordningens forskellige elementer (behandlingsregler og rettigheder, behandlingssikkerhed, nye særlige krav, erstatning og straf samt tilsyn).
Arbejdsgrupperne sammensættes med relevante medarbejdere fra henholdsvis
Justitsministeriet og Datatilsynet samt i det omfang, det bliver relevant, medarbejdere/repræsentanter fra andre myndigheder, f.eks. Finansministeriet/Digitaliseringsstyrelsen, Skatteministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet,
Uddannelses- og Forskningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, kommunerne (KL) og regionerne (Danske Regioner).
Arbejdet i projektgrupperne påtænkes endvidere understøttet af en ekspertreferencegruppe bestående af eksterne eksperter i persondataret og/eller IT-ret.

Referencegruppen skal navnlig understøtte arbejdet ved at rådgive om overordnede principielle spørgsmål.
Endvidere vil arbejdet i projektgrupperne blive understøttet af det tværministerielle databeskyttelsesnetværk, som er etableret på Justitsministeriets foranledning.
Herudover vil der blive afholdt en række stormøder, hvor bl.a. interesseorganisationer og advokatkontorer med speciale i persondataret inviteres, og hvor
projektets foreløbige overvejelser præsenteres og drøftes med henblik på, at
deltagernes overvejelser kan indgå i arbejdet.
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Tidsmæssig ramme
Idet databeskyttelsesforordningen må forventes at få virkning medio maj
2018, er det Justitsministeriets vurdering, at projektarbejdets analyser, anbefalinger og udkast til lovgivningsmæssige tilpasninger skal være afsluttet senest
i første kvartal 2017, således at der i oktober 2017 kan fremsættes de nødvendige lovforslag i Folketinget, og således at der er god tid til eventuelle tilpasninger af procedurer hos myndigheder mv.

