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Forordning eller direktiv? 
 
•  to perspektiver 
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EU perspektivet 
 
•  fri dataoverførsel uden omkostninger 
•  bliver der harmonisering? 
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Nationalt perspektiv 
 
•  farvel til persondataloven 
•  regler fjernt fra borgeren 
•  og væk med mange andre regler 
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Bliver der bedre databeskyttelse? 
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Uændret grundstruktur 
 
•  den dataansvarlige som 

hovedrolleindehaver 
•  fælles regler for offentlig og privat 

sektor 
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Samtykke 
 
•  er der empowerment? 
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Transparens 
 
•  sprogpolitik i persondataretten 
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Portabilitet 
 
•  er det persondatabeskyttelse? 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod Dias 10 

Sted og dato 

Peter Blume 

Retten til at blive glemt 
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---- og alt det andet 
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Tag det roligt 
 
•  åben proces? 


