
GDPR nyt - 1/2022
- fra VBL Rådgivning ApS

Velkommen til GDPR nytVelkommen til GDPR nyt
Efter flere opfordringer er vores nyhedsbrev nu i luften.
Det giver dig mulighed for at modtage udvalgte nyheder og afgørelser
omkring beskyttelse af personoplysninger. 
Nyhedsbrevet vil som udgangspunkt udkomme 4 gange årligt og du kan selvfølgelig
melde dig fra nemt og hurtigt - bare klik på linket i bunden af mailen.
Vi håber, at nyhedsbrevet giver dig værdi og modtager gerne kommentarer eller andet
:)  

— Af   Vicky Bender Lorenzen 

Ny afgørelse om
brug af tidligere
medarbejder i

rekrutteringsvideo

https://assets.dialogapi.no/images/make-19894/Tilsyn_overblik-1645385708.PNG


Nyt om Datatilsynets planlagteNyt om Datatilsynets planlagte
tilsyn i 2022.tilsyn i 2022.
Datatilsynet oplyser at de i 2022 vil fokusere på følgende
området i forbindelse med deres planlagte tilsyn:

Arkivloven
Tilladelser til at behandle følsomme personoplysninger
i den private sektor
Iagttagelse af oplysningspligt ved uanmodet
henvendelse
Forsyningsselskabers håndtering af anmodninger om
indsigt og sletning
Behandling af personoplysninger om
hjemmesidebesøgende
Persondatasikkerhed, inkl. brud på
persondatasikkerheden
Kontrol med databehandlere
Tv-overvågning
Behandling af personoplysninger i fælleseuropæiske
informationssystemer
Retshåndhævelsesloven

Du kan læse mere om de forskellige områder på linket
herunder, ligesom du selvfølgelig også altid kan kontakte
os. 

— Af   Vicky Bender Lorenzen 

Læs mere om planlagte tilsynLæs mere om planlagte tilsyn > >

Nu er det nemmere at føre tilsynNu er det nemmere at føre tilsyn
med databehandleremed databehandlere

Datatilsynet har truffet
afgørelse i en klagesag,
hvor Hadsund Apotek i
forbindelse med apotekets
rekruttering af nye
farmakonom-elever
benyttede billeder af en
tidligere medarbejder i en
markedsføringsvideo, som
blev offentliggjort på
Facebook.
Datatilsynet fandt i sagen,
at Hadsund Apotek ikke
havde benyttet billederne
af den tidligere
medarbejder i
overensstemmelse med
databeskyttelsesreglerne
og udtalte kritik af
Hadsund Apoteks brug af
de pågældende billeder.
Endvidere meddelte
Datatilsynet Hadsund
Apotek et påbud om at
slette de pågældende
billeder fra
markedsføringsvideoen.
Læs hele afgørelsen her

— Af    Vicky Bender
Lorenzen 

Google Analytics
Datatilsynet forventer at
udsende en vejledning
omkring brug af Google
Analytics efter afgørelse

fra andre EU lande.
Vi afventer nærmere fra

Datatilsynet. 

— Af  Vicky Bender
Lorenzen

https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/generelt-om-tilsyn/saerlige-fokusomraader-for-datatilsynets-tilsynsaktiviteter-i-2022
https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelser/2021/dec/kritik-af-hadsund-apoteks-brug-af-billeder-af-en-tidligere-medarbejder


Datatilsynet har udsendt en ny vejledning, som gør arbejdet
med at føre tilsyn med databehandlere mere overskueligt. 
Selve vejledningen er på 26 sider og de har indført en form
for pointsystem, som kan hjælpe virksomheder med at føre
det nødvendige tilsyn. 
Vi har samlet pointsystemet og koncepterne, som du kan se
på billedet herover. 
Man kan få uddybet pointssystemet og de forskellige
koncepter i vejledningen eller kontakte os.

— Af   Vicky Bender Lorenzen 

Læs vejledningen herLæs vejledningen her>>

For børn og unge
Vidste du at Datatilsynet

har en side, som er
målrettet 10-12 årige?

Der kan man se videoer
omkring databeskyttelse

og spille Datadysten. 
Der er også materiale til

undervisere.
Du kan finde det her på
siden for børn og unge

— Af   Vicky Bender
Lorenzen  

Nyt fra VBL Rådgivning 

VBL Rådgivning - nu også med Whistleblower
ordning
Skal I have en whistleblowerordning nu eller måske i 2023? 
Vi tilbyder nu også at være jeres whistleblower partner. 
Kontakt os på 93 10 11 11 eller mail for at høre mere. 

Nyhedsbrev?
Hvis du kender andre, der
kan bruge GDPR new, så kan
de tilmelde sig på vores
hjemmeside.

https://www.datatilsynet.dk/Media/637710957381234368/Datatilsynet_Vejledning%20om%20tilsyn%20med%20databehandlere_oktober-2021.pdf
https://www.datatilsynet.dk/borger/boern-og-unge
mailto:info@vbl.dk
http://www.vbl.dk


Vi er kun et opkald væk, hvis I harVi er kun et opkald væk, hvis I har
spørgsmål.. spørgsmål.. 

De bedste hilsner 

Vicky Bender Lorenzen 

GDPR nyt er lavet af VBL Rådgivning ApS -  Må gengives efter aftale
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