Til danske projektpartnere1
Den nye databeskyttelsesforordning (GDPR) finder anvendelse fra den 25. maj 2018. Mange af
begreberne i forordningen kender du formentlig, og en del af reglerne og principperne gælder allerede
i den nuværende persondatalov. Men der er også nye elementer, der skal styrke beskyttelsen af
persondata. Bl.a. stilles der krav om, at den dataansvarlige skal kunne dokumentere, at alle regler i
forordningen overholdes.
En projektpartner er selvstændigt dataansvarlig. Til orientering er en projektpartners persondatabehandlingsgrundlag baseret på den retlige forpligtelse man har som projektpartner i et Interreg-projekt
under et af de tværnationale og interregionale programmer, jfr. databeskyttelsesforordningens artikel 6,
stk. 1, litra c. Programmyndighedernes behandlinger som dataansvarlig hviler normalt på disse
myndigheders ansvar som offentlig myndighed, jfr. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra
e.
I den forbindelse er det et krav, at de registrerede skal oplyses om, at der behandles personoplysninger om
de pågældende. Denne oplysningspligt betyder, at projektpartneren skal give de registrerede en række
oplysninger, når man indsamler oplysninger om de pågældende. De registrerede kan være både
medarbejdere og eventuelle deltagere. Oplysningspligten skal opfyldes både når personoplysningerne
indsamles fra den registrerede selv, og som udgangspunkt også når de indsamles fra andre end den
registrerede.
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en skabelon med udgangspunkt i Datatilsynets vejledning, som er
tilgængelig på https://regionalt.erhver vsst yrelsen.dk/om -territorialt -samarbej de.
Anmeldelsespligten til Datatilsynet afskaffes med den nye forordning. I stedet skal alle dataansvarlige
som udgangspunkt udarbejde en fortegnelse over behandlingsaktiviteter, bl.a. om formålene, kategorier
af oplysninger og modtagere, slettetider, sikkerhedsforanstaltninger mv. Der er yderligere oplysninger
om fortegnelsen på
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/vejledninger-ogskabeloner/, hvor der også findes en skabelon.
Alle dataansvarlige skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre
et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Det betyder bl.a., at man skal anvende sikker e-mail, når man til den
tilsynsførende fremsender fx cpr.nr., timeregistreringer, ansættelseskontrakter, og lønsedler, der
indeholder personoplysninger. Dette gælder også, hvis man sender disse oplysninger mellem partnere.
Erhvervsstyrelsens kontaktperson er anjvin@erst.dk .
Med venlig hilsen
Erhvervsstyrelsen
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