
GDPR - hvad er der sket?

Formålet med GDPR
GDPR har til formål at beskytte personer i forbindelse med 

den digitale og manuelle håndtering af deres
personoplysninger. Forordningen håndhæves i alle EU’s 

medlemslande, og den trådte i kraft den 25. maj 2018 – to 
år efter vedtagelsen i Europa-parlamentet.

Første GDPR-dom i Danmark
Den første dom blev afsagt ved

byretten i Aarhus. ILVA blev idømt
en bøde på 100.000 kr. for at 

have opbevaret
personoplysninger på 350.000 

kunder i uoverenstemmelse med 
forordningen. Dommen blev

afsagt efter en indstilling til en
bøde på 1,5 mio. kroner i juni

2019. Således blev bøden nedsat
til en 15. del.
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Den seneste store 
GDPR-bøde

Chatservicen WhatsApp 
blev den 1. September 

2021 indstillet til en
bøde på 1,7 mia. 

kroner, grundet brud
på flere artikler i

forordningen. Her er 
blandt andet også tale 

om Artikel 5, der 
vurderes som ikke-

overholdt ved en række
bødeindstillinger.

GDPR trådte i kraft
To år efter vedtagelse af

persondataforordningen i EU den 25. 
maj 2016 trådte GDPR i kraft, altså

den 25. maj 2018.

BREXIT
Den 1. februar 2020 var 

Storbritannien ikke længere en del 
af EU. Det betød, at man ikke

måtte overføre personoplysninger
uden såkaldt overførselsgrundlag. 

Amazon indstilles til
milliardbøde

Amazon blev den 22. juli
2021 indstillet til den 
største GDPR-bøde

nogensinde, da 
virksomheden af

Luxembourgs svar på
Datatilsynet tildeles en

bøde på 5,5 mia. kroner.

Sikkert tredjeland
Storbritannien blevden 28. juni 2021 
godkendt som sikkert tredjeland, og
derfor er det nu tilladt at overføre

personoplysninger uden et 
overførselsgrundlag. 

GDPR-forordningen skal naturligvis
stadig overholdes.

Første danske indstilling til bøde
Taxaselskabet 4x35 blev den 25. marts 2019 
indstillet til en bøde på 1,2 millioner kroner, 

fordi det har gemt personoplysninger på kunder
fra knap 9 millioner taxature. 

Hvad er ComplyTo?
ComplyTo tilbyder et online-GDPR-værktøj, der hjælper

virksomheder og foreninger med at få styr på GDPR både
nemt og hurtigt – og til priser fra 249 kr. om måneden.
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