
 

 

 

Medlemsarrangement i Dansk Forening for Persondataret  

onsdag den 20. april 2022 kl. 15.00-18.00 

 

Databeskyttelsesrettens udfordringer, muligheder og fremtid 

 

Der er snart gået fire år siden databeskyttelsesforordningen satte nye rammer for databe-

skyttelsesretten. Vi er blevet klogere på forordningen, men der er stadig mange ubesvarede 

spørgsmål og udfordringer. Dette gælder ikke kun for tredjelandsoverførsler men for en 

række områder inden for databeskyttelsesretten. I dette medlemsarrangement drøfter vi 

nogle af disse udfordringer og giver dermed et helikopterperspektiv på, hvor databeskyttel-

sesretten står lige nu, og hvor den kan forventes at bevæge sig hen i de kommende år. Dette 

gør vi gennem indlægsholdere med forskellige tilgange til databeskyttelsesretten.  

 

Program 

 

15.00-15.45 Databeskyttelsesretten set gennem forskerens briller v/ professor., dr.jur. 

Henrik Udsen, Københavns Universitet 

 De sidste fire år har vist, at forordningen er blevet det forventede og ønskede 

fundament for databeskyttelsesretten men også, at forordningen i vidt om-

fang er en rammeregulering, der behøver udfyldning. Indlægget gennemgår 

nogle af de områder, hvor der udestår væsentlige spørgsmål til afklaring af 

tilsynsmyndighederne, domstolene og retsvidenskaben i de kommende år. 

Endvidere drøftes udfordringerne ved den nye databeskyttelsesrets meget 

komplekse retskildebillede.    

 

15.45-16.00 Pause 

 

16.00-16.45 Databeskyttelsesretten set gennem DPO´ens briller v/ Group DPO Peter Kaas, 

Falck 

 For de fleste organisationer er arbejdet med forordningen gået fra projekt til 

drift, og her er mange udfordret i at integrere den komplekse rammeregule-

ring i dagligdagen. Der er typisk fokus på awareness, træning og vedligehol-

delse af compliance-rammeværktøjer. IT giver stadig anledning til væsentlige 

udfordringer – ikke mindst i lyset af Schrems II's skærpede krav til dataover-

førsler og sikkerhed. 

 



 

 

16.45-17.00 Pause 

 

17.00-17.45 Databeskyttelsesret set gennem (cyber)sikkerhedsbriller - NIS2, GDPR og cy-

bertruslen v/Christian Wiese Svanberg, Forsvaret 

 De juridiske krav til cybersikkerhed har væsentlige overlap med de databe-

skyttelsesretlige forpligtelser, som GDPR pålægger dataansvarlige og databe-

handlere. Det kommende NIS2-direktiv vil være en central retsakt, der fast-

sætter skærpede krav til en endnu bredere kreds af aktører, end hvad der er 

tilfældet efter det gældende direktiv. Hvad er samspillet med GDPR? Og hvor 

er der spændinger mellem NIS2’s formål og databeskyttelsesretten?

  

 

Efter mødet er der mulighed for networking og et glas vin. 

 

Mødested: Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K 

 

Deltagerbeviser: Der udstedes deltagerbeviser på anmodning. Skriv venligst til persondata-

ret@bruunhjejle.dk, hvis du ønsker deltagerbevis. 

mailto:persondataret@bruunhjejle.dk
mailto:persondataret@bruunhjejle.dk

