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         Velkommen til databeskyttelsesrådgiverens websted 

 
Den Europæiske Revisionsret er underlagt særlige retlige forpligtelser vedrørende beskyttelsen af 
personoplysninger og behandlingen heraf. Disse forpligtelser er fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og 
agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger. 

Foruden at præcisere de retlige principper om behandling af personoplysninger i EU's institutioner 
fastsætter forordning (EU) 2018/1725, at hver enkelt institution eller hvert enkelt organ skal udpege 
mindst én person til databeskyttelsesrådgiver.  

Databeskyttelsesrådgiverens vigtigste opgave er at arbejde uafhængigt med henblik på at sikre, at 
forordningen anvendes i dennes institution. 

Databeskyttelsesrådgiveren har følgende opgaver: 

- at informere og rådgive den person, som har ansvaret for behandlingen af personoplysninger, 
og de ansatte og/eller underleverandører, som behandler personoplysninger, om deres 
forpligtelser og rettigheder for så vidt angår databeskyttelse 

- at overvåge overholdelsen af databeskyttelsesforordningen og anden EU-lovgivning med 
bestemmelser om databeskyttelse 

- at overvåge overholdelsen af den dataansvarliges eller databehandlerens politikker vedrørende 
beskyttelse af personoplysninger, herunder ansvarsfordeling 

- at øge personalets bevidsthed og tilbyde uddannelse for personale, som er involveret i 
behandling af personoplysninger 

- at gennemføre eller tilrettelægge revisioner med henblik på at kontrollere overholdelsen af 
databeskyttelsesforpligtelser 

- at sikre, at personer, hvis oplysninger behandles, informeres om deres rettigheder og 
forpligtelser ifølge databeskyttelsesforordningen 

- at yde rådgivning, hvis en notifikation eller meddelelse er nødvendig i forbindelse med et brud 
på persondatasikkerheden vedrørende fortrolighed, integritet og/eller tilgængelighed 

- at yde rådgivning, når en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse gennemføres, 
overvåge resultaterne heraf og høre Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i 
tilfælde af tvivl om nødvendigheden af en sådan konsekvensanalyse 

- at yde rådgivning for så vidt angår behovet for forudgående høring af Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse, når behandlingen af personoplysninger vil føre til en høj 
risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, og den dataansvarlige mener, at 
risikoen ikke kan begrænses gennem rimelige midler for så vidt angår tilgængelig teknologi og 
gennemførelsesomkostninger 

- at besvare anmodninger fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 
- at sikre, at rettigheder og frihedsrettigheder for de personer, hvis oplysninger behandles, ikke 

krænkes som følge af behandlingsaktiviteter. 

Databeskyttelsesrådgiveren vil også føre et register over al behandling af personoplysninger ved Den 
Europæiske Revisionsret. Registeret, som skal indeholde oplysninger, der forklarer formålet med og 
betingelserne for behandlingsaktiviteterne, er tilgængeligt for alle berørte parter. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1544512904613&uri=CELEX:32018R1725
http://www.eca.europa.eu/sites/dpo/documents/Accesstotheregister/Inventory-Internet-Intranet.pdf
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Databeskyttelsesrådgiveren kan fremsætte praktiske anbefalinger til forbedring af databeskyttelsen 
ved Revisionsretten og rådgive Revisionsretten og dennes dataansvarlige og databehandlere om 
databeskyttelse. 

Personaleudvalget, dataansvarlige og databehandlere eller andre enkeltpersoner kan høre 
databeskyttelsesrådgiveren om ethvert spørgsmål vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af 
forordningen uden at gå via de officielle kanaler. 

Databeskyttelsesrådgiveren kan på eget initiativ eller efter anmodning fra den 
databehandlingsansvarlige eller den person, der behandler personoplysningerne, det relevante 
personaleudvalg eller enhver anden fysisk person iværksætte undersøgelser om anliggender og 
forhold, der har direkte tilknytning til vedkommendes opgaver, og som kommer til vedkommendes 
kendskab, og aflægge rapport til den person, der har anmodet om undersøgelsen, eller til den 
dataansvarlige eller databehandleren. 

Ingen må lide skade som følge af at have kontaktet databeskyttelsesrådgiveren vedrørende en påstået 
overtrædelse af forordningen. 

Johan Van Damme 
Databeskyttelsesansvarlig 
Kontor K1 2/33 
Tlf.: +352 4398-47777 
E-mail ECA-DATA-PROTECTION(at)eca.europa.eu 
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