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▪ Erhvervs-PhD i IT-ret (2013 – 2016)
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▪ En række UfR-artikler inden for IT-ret og 
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▪ Netværksleder for Technology Denmarks netværk: 
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▪ Blog om Tech & Jura på www.version2.dk
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Profil

▪ Certificeret IT-advokat og Associeret partner

▪ Rådgiver om GDPR, IT-kontrakter, cybersikkerhed samt juridiske aspekter ved nye 
teknologier 

http://www.version2.dk/


INTRODUKTION
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Introduktion

“I en stadig mere digital verden har overholdelse af kravene til databeskyttelse gennem design og 
databeskyttelse gennem standardindstillinger en vigtig rolle med hensyn til at fremme privatlivets fred 
og databeskyttelse i samfundet.”

EDPB (2020)

→ Formentlig den bestemmelse i GDPR, som har størst potentiale ift. rent faktisk at opnå effektiv 
databeskyttelse i fremtiden. 
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Introduktion

Privacy by Design (PbD) 

▪ Rødder tilbage til midt-90’erne, herunder en 
række principper udviklet af direktøren for det 
canadiske datatilsyn (Ann Cavoukian)

▪ Frivilligt: Handler om et mindset.

▪ Ikke fast defineret indhold
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Data Protection by Design (DPbDD) 

▪ Gældende fra 25. maj 2018 i hele EU (+ UK 
efter Brexit)

▪ Lovkrav i EU, jf. GDPR artikel 25. 

▪ = Overholdelse af GDPR’s krav ifbm. design 
af digitale løsninger, og det skal kunne 
dokumenteres



STIGENDE FOKUS PÅ PRIVATLIVSBESKYTTELSE 
I DIGITALE LØSNINGER 
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”Privacy” som global trend?

▪ Microsoft blogindlæg, december 2020:

“An Evolving Regulatory Landscape around the Globe: Moving beyond Europe, we also see rapid and dynamic 
progress in the regulatory environment around the world. More than 130 jurisdictions have now enacted privacy 
laws. Since GDPR became effective two years ago, many countries, including Brazil, China, India, Japan, South Korea, 
and Thailand, have passed new laws, proposed new legislation, or considered changes to existing laws. A key driver 
of this global activity around privacy is growing consumer and business expectations that people’s data must be 
handled with respect.”
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Tech-giganterne er også i gang
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Tech-giganterne er også i gang
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Tech-giganterne er også i gang
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”DATA PROTECTION BY DESIGN” 
SOM ET LOVKRAV I EU
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GDPR artikel 25 – På ”EU-sprog”

”Databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger

1.   Under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den 
pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende 
sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, som behandlingen 
indebærer, gennemfører den dataansvarlige både på tidspunktet for fastlæggelse af midlerne til 
behandling og på tidspunktet for selve behandlingen passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger, såsom pseudonymisering, som er designet med henblik på effektiv 
implementering af databeskyttelsesprincipper, såsom dataminimering, og med henblik på 
integrering af de fornødne garantier i behandlingen for at opfylde kravene i denne forordning og 
beskytte de registreredes rettigheder.

2.   Den dataansvarlige gennemfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med 
henblik på gennem standardindstillinger at sikre, at kun personoplysninger, der er nødvendige til 
hvert specifikt formål med behandlingen, behandles. Denne forpligtelse gælder den mængde 
personoplysninger, der indsamles, og omfanget af deres behandling samt deres 
opbevaringsperiode og tilgængelighed. Sådanne foranstaltninger skal navnlig gennem 
standardindstillinger sikre, at personoplysninger ikke uden den pågældende fysiske persons 
indgriben stilles til rådighed for et ubegrænset antal fysiske personer.”
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GDPR artikel 25 – Dissekeret 

▪ ”passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger” + 
”designet med henblik på effektiv implementering af 
databeskyttelsesprincipper”

▪ ”behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt 
risiciene af varierende sandsynlighed og alvor”

▪ ”Under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau” + 
”implementeringsomkostningerne”

▪ + ansvarlighedsprincippet, jf. art. 5(2) og 24
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→ Digitale løsninger skal tænke GDPR’s krav ind fra 
starten

→ Baseret på en risikovurdering

→ Valg af de rigtige løsninger ud fra en samlet 
vurdering af tilgængelige teknologier og heraf 
følgende omkostninger 

→ Overvejelser og valgte løsninger skal 
dokumenteres 



Eksempler på officielle vejledninger, udtalelser mv
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Myndighed Vejledning, udtalelse mv.

Norske datatilsyn (Datatilsynet) Software development with Data Protection by Design and by Default (engelsk) (2017)

Datatilsynet, Justitsministeriet og 
Digitaliseringsstyrelsen

Vejledning om behandlingssikkerhed og databeskyttelse gennem design og 
standardindstillinger (2018)

European Data Protection Supervisor (EDPS) Preliminary Opinion on privacy by design (2018)

ENISA Recommendations on shaping technology according to GDPR provisions - An overview on 
data pseudonymisation (2019)

Spanske datatilsyn (AEPD) A Guide to Privacy by Design (engelsk) (2019)

AEPD og EDPS Introduction to the hash function as a personal data pseudonomization technique (2019)
10 misunderstandings related to anonymization (2021)

Fransk datatilsyn (CNIL) GDPR Developer Guide (2020) – Obs! Tilgængelig på GitHub

Europæiske Databeskyttelsesråd Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default (20/10 2020)

https://www.datatilsynet.no/en/about-privacy/virksomhetenes-plikter/innebygd-personvern/data-protection-by-design-and-by-default/
https://www.datatilsynet.dk/Media/7/C/Behandlingssikkerhed%20og%20databeskyttelse%20gennem%20design%20og%20standardindstillinger%20(2).pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-05-31_preliminary_opinion_on_privacy_by_design_en_0.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/recommendations-on-shaping-technology-according-to-gdpr-provisions
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/guia-privacidad-desde-diseno_en.pdf
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/papers/introduction-hash-function-personal-data_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/papers/aepd-edps-joint-paper-10-misunderstandings-related_en
https://github.com/LINCnil/GDPR-Developer-Guide
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-42019-article-25-data-protection-design-and_en


Hvad siger det danske datatilsyn?

▪ Anlagde oprindeligt det synspunkt, at artikel 25 ikke gælder IT-systemer fra før 2018:

“Forordningen kræver ikke, at ældre allerede eksisterende systemer skal re-designes… “

▪ Men, vi ender ofte samme sted, blot efter andre regler…

”Hvis det konstateres, at it-systemet ikke opfylder kravene i andre af forordningens bestemmelser –
såsom artikel 32 om behandlingssikkerhed eller principperne for behandling af personoplysning i artikel 5 
– vil dette kræve, at systemet ændres, eller at yderligere organisatoriske foranstaltninger gennemføres 
efter den 25. maj 2018.”
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Praksis – Taxa-sagen (2018)

Bødeforlæg på 1,2 mio kr. for mangelfuld sletning 

”Endvidere har Taxa oplyst, at kundens telefonnummer udelukkende behandles som datagrundlag for 
forretningsudvikling, og at telefonnummeret er den fælles referenceramme i systemet DDS Pathfinder. Endelig har 
Taxa over for Datatilsynet oplyst, at et andet unikt ID-nummer kunne tjene samme formål som telefonnummeret 
efter de 2 år er passeret, men at systemet ikke bagudrettet kan håndtere at erstatte telefonnummeret med et ID-
nummer eller lignende.

…

Datatilsynet skal i den forbindelse bemærke, at eventuelle omkostninger forbundet med en migrering af 
oplysninger om taxature til en ny datastruktur ikke kan begrunde en manglende sletning af kundens 
telefonnummer efter 2 år.”
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Praksis – Familieretshuset (2021)

Alvorlig kritik af en lang række forhold, her skal blot fremhæves:

”Datatilsynet finder, at Familieretshuset, ved ikke at udføre tilstrækkelig og regelmæssig afprøvning af de 
udviklede selvbetjeningsløsninger, inden de blev sat i drift og ved ikke at sikre, at de anvendte testmiljøer var af en 
karakter, der gjorde dem egnede til at udføre denne afprøvning, ikke har opfyldt databeskyttelsesforordningens 
artikel 32, stk. 3, litra d…

Det er videre Datatilsynets opfattelse, at løsninger, der indeholder oplysninger af den karakter Familieretshuset 
behandler, ikke bør være designet til som udgangspunkt at eksponere data, men i stedet være designet til som 
udgangspunkt at beskytte personoplysningerne og kun eksponere dem, når det er relevant.”
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Opsummering 

▪ Grænsen mellem art. Art. 5 + 24 + 25 + 32 er ikke skarp
– → GDPR skal overholdes ved udvikling og drift af digitale løsninger. 

▪ Artikel 25’s primære bidrag:
– Understrege at GDPR skal tænkes ind fra starten baseret på en risikovurdering (“by Design”)

– Standardindstillingen skal være den der giver mest muligt databeskyttelse (“by Default”) 

– Dog efterlades der rum til at tage hensyn til omkostningsniveau – men det må forudsætte, at 
overvejelser herom kan dokumenteres!
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I øvrigt kan det ikke længere diskuteres…

… at også gamle systemer skal leve op til artikel 25

EDPB (2020): 

“Existing legacy systems are under the same DPbDD-obligations as new systems. If legacy systems do 
not already comply with DPbDD, and changes cannot be made to comply with the obligations, then the 
legacy system simply does not meet GDPR-obligations and cannot be used to process personal data.”

20



DET PRAKTISKE PERSPEKTIV
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Databeskyttelse gennem Design – En step-by-step guide
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Step 2: Risikovurderinger og konsekvensanalyser

Risikovurdering: 
”En kortlægning af alle de risici behandlingen medfører og en kategorisering (scoring, sandsynlighed og alvorlighed) 
heraf. En vurdering af hvad der er passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, til at sørge for at 
forordningen overholdes og dette kan dokumenteres.” (Datatilsynet.dk)

Konsekvensanalyse/DPIA:
▪ En mere omfattende, formbunden vurdering af risici og konsekvenser (+ evt. høring hos Datatilsynet)

▪ Alene er påkrævet ved (nye) behandlinger med en høj risiko (reguleret i art. 35 og 36)
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Praksis – Dating.dk (2021)

▪ Omfattende alvorlig kritik ift. samtykker, privatlivspolitikker, risikovurderinger og andre emner af generel 
relevans for udvikling af digitale tjenester. 

▪ Særligt ift. risikovurderinger:

“Dokumentet ”Risikoanalyse Dating.dk” skulle, ifølge Dating.dk ApS, omhandle risiciene ved behandling af 
personoplysninger. Det er imidlertid ikke beskrevet, hvilke risici behandlingen kan indebære for de registreredes rettigheder
og frihedsrettigheder, og det fremgår dermed ikke, hvordan Dating.dk ApS er kommet frem til, at de beskrevne 
foranstaltninger er tilstrækkelige til at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til risici, jf. databeskyttelsesforordningens
artikel 32, stk. 1 og stk. 2.”
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Step 3: Valg/design af løsning

”Privacy Enchansing Tecnologies” / PET’s

▪ Eksempler fra Datatilsynet:
– Anonymisering (Obs! Den juridiske definition sætter baren meget højt) 

– Pseudonomisering

– Dataminimeringsforanstaltninger 

– Adgangskontrol i form af access management + Auditsporing 

– Kryptering 

– Inputvalidering, Sikkerhedsmønstre,  Kodemønstre, Sikre netværks topografier mv

– Systemmæssig håndhævelse af databeskyttelse (=tving brugeren)
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Step 3: Valg/design af løsning

Yderligere inspiration
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Step 3: Valg/design af løsning

Yderligere inspiration
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Step 3: Valg/design af løsning

Facebook gør faktisk en indsats

Fx med fokus på at designe løsninger, så vi forstår hvad algoritmerne foretager sig (”Explainable AI”)
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Step 4: Dokumentation

▪ Artikel 25 er, ligesom alle andre krav i GDPR, underlagt et krav om dokumentation

▪ Elementer fra artikel 25, som evt. bør dokumenteres:
– Risikovurdering

– Valg af PET’s

– Omkostningsovervejelser og trade-offs (fx sikkerhed vs brugervenlighed)

– Hvis du er kunde, der vælger en standardløsning → Dokumenter gerne overvejelser ifbm. valg af 
løsning

▪ Der er ingen facitliste eller formkrav – du skal blot være i stand til at påvise de 
overvejelser, der er blevet gjort og de valg der er truffet
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Step 4: Dokumentation
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Praksis – Eksamensovervågning på ITU (2021)

Ingen bøder eller kritik

”Datatilsynet har endvidere lagt vægt på, at ITU har afsøgt markedet for løsninger, som muliggjorde tilsyn med 
eksaminanderne under eksamen i faget ”Algorithms and Data Structures”, og at ITU har valgt den løsning (ProctorExam) 
som umiddelbart foretager den mindst indgribende behandling af personoplysninger og samtidig muliggør, at 
behandlingens formål kan imødekommes.”

”ProctorExam foretager alene optagelser i den tid, eksamen pågår…”

”Datatilsynet opfordrer i den forbindelse generelt til, at den dataansvarlige vælger den mest privatlivsvenlige løsning 
eksempelvis ved valg af browser, jf. princippet i databeskyttelsesforordningens art 25.”

”Endelig henstiller Datatilsynet til, at ITU giver eksaminanderne vejledende information om, hvordan eksaminanderne 
egenhændigt kan konfigurere den enkelte browserløsning – i dette tilfælde Google Chrome – således at 
browserløsningen kan indstilles med databeskyttelse for øje, jf. princippet i databeskyttelsesforordningens artikel 25.”
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AFRUNDING
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Budskaber på falderebet

▪ Databeskyttelse gennem design er en ny øvelse for de fleste - Ved at gøre det til et lovkrav, ønsker EU at opnå en 

kulturændring.

▪ Udpeg én eller flere personer, som har til opgave at tænke databeskyttelse ind i IT- og udviklingsprojekter samt ved 

anskaffelse af ny software/cloud-løsninger.

▪ Det kan både være meget komplekst (fx design af en AI løsning til den offentlige forvaltning), men det kan også være 
meget simpelt (fx at slå nogle af de mange privatlivsfremmende funktioner i O365 til).

▪ Flere tiltag, som skal gøre det lettere for kunder at vælge løsninger, som lever op til GDPR, fx 

– D-mærket

– 2 x adfærdskodeks fra cloud-branchen godkendt af EDPB

– Kommende certificering i cybersikkerhed ift. cloud-løsninger fra ENISA
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Salgsargumenter

Det er billigere at tænke ind fra starten…

EDPB, 2020:

“Også ud fra et cost-benefit-perspektiv er det i de dataansvarliges interesse tidligst muligt at 

tage hensyn til databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem 

standardindstillinger, da det kan være udfordrende og bekosteligt at ændre planer, der allerede 

foreligger, og behandlingsaktiviteter, som allerede er udformet.”
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Salgsargumenter

Rabat på bøder?

EDPB, 2020:

”Artikel 83, stk. 2, litra d), i databeskyttelsesforordningen fastsætter, at ved pålæggelse af bøder 

for overtrædelse af databeskyttelsesforordningen skal der tages "behørigt hensyn" til "den 

dataansvarliges eller databehandlerens grad af ansvar under hensyntagen til tekniske og 

organisatoriske foranstaltninger, som de har gennemført i henhold til artikel 25 og 32"
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Eksempler på officielle vejledninger, udtalelser mv
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https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/guia-privacidad-desde-diseno_en.pdf
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https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-42019-article-25-data-protection-design-and_en

