
DATABESKYTTELSESLOVEN



Databeskyttelsesloven – hvad er det?

• Ny databeskyttelseslov træder i kraft 25. maj 2018 og den gælder hele AAU

• Hovedmålet for arbejdet med forordningen som loven kommer fra, er at få 
udskiftet forældet national lovgivning på tværs af EU

Databeskyttelsesforordningen skal:

• Sikre EU borgernes grundlæggende ret til beskyttelse af personoplysninger

• Sikre den frie udveksling af personoplysninger indenfor EU’s grænser

• Sikre ensartet anvendelse og håndhævelse af databeskyttelsesreglerne i 
EU

• Føre til administrative lettelser hos Datatilsynet:

• Harmonisering og simplificering af myndighedsstruktur

• Effektivisering af myndigheders samarbejde



GDPR – i praksis

Man kan groft sagt inddele 

forordningen i 3 

hovedområder:

Lovlig behandling

Registreredes rettigheder

Dataansvarliges pligter

Hvert hovedområde definerer en række krav, vi skal kunne efterleve og 

dokumentere – især men ikke udelukkende afsnittet om Dataansvarliges pligter

Se beskrivelse på www.informationssikkerhed.aau.dk

under Persondata – kommer efter jul.

http://www.informationssikkerhed.aau.dk/


Betydning for AAU

• Der ligger et stort arbejde de næste par år i at nå hen til at overholde 

forordningen

• Alle afdelinger vil blive påvirket af den nye lov

• Alle medarbejdere skal have kendskab til lovgivningen og vide hvad de skal 

gøre, for at overholde den, derfor vil der komme uddannelse til alle

• Vi kan få bøder på op til 16 mio. pr. sag i Danmark og 20 mio. € fra andre 

EU lande



Proces og tidsplan – administration

Alle administrative afdelinger 

dokumenterer 

databehandlingsaktiviteter.

25. maj

Alle administrative afdelinger laver 

GAP-analyse af behandlingsaktiviteter 

ift. lovgivning. Opgavebeskrivelse og 

info udsendes fra projektet i løbet af 

januar.

Alle administrative afdelinger 

laver tilpasning af 

behandlingsaktiviteter de 

steder hvor lovgivningen ikke 

overholdes.

Jul

Databehandlingsaktiviteter



Proces og tidsplan – administration

Projektet udarbejder processer, 

vejledninger og skabeloner ift. at 

overholde artiklerne i forordningen.

Projektet indfører passende tekniske 

sikkerhedsforanstaltninger.

- Uddannelse i specialområder

- Indgå manglende 

databehandleraftaler

- Resterende processer, vejledninger 

og skabeloner

- Yderligere tekniske 

sikkerhedsforanstaltninger

- Oprydning i gamle data

25. maj

Projektet tilbyder 

basisuddannelse til alle 

medarbejdere.

Påske



Projektet udarbejder et set-up til 

håndtering af forskningsprojekter, 

herunder:

• Registrering

• Videregivelse

• Overførsel til tredjelande

• Databehandleraftaler

• Konsekvensanalyser

Projektet udarbejder politikker, 

retningslinjer og skabeloner ift. at 

overholde loven.

Proces og tidsplan - forskning

25. maj

Projektet sørger for 

uddannelse i 

registreringsløsningen og 

tilhørende processer.

Løsningen bliver taget i brug 

af alle nye forskningsprojekter, 

så vi sikrer at vi har 

fortegnelser mm.

Alle enheder rydder op 

i gamle data, der 

kommer vejledninger til 

hvad der skal gøres.



Hvad kan i gøre allerede nu?

1. Løse de opgaver projektet sender ud til jer

2. Overveje om der er nogle databehandlingsaktiviteter i regneark, dokumenter 

e.l. som bør ligge i et fagsystem så de er bedre beskyttet

3. Overveje om i har nogle personhenførbare data stående i mapper eller i 

skuffer, hvor der ikke er beskyttelse for hvem der har adgang til dem

4. Gennemgå systemlisten som du kan få tilsendt ved at skrive til : 

mlh@its.aau.dk, og se om der mangler systemer som i benytter jer af. Hvis 

det er tilfældet meld tilbage på samme mail.

mailto:mlh@its.aau.dk

