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1. Kan De redegøre for grundene til, at De har søgt stillingen, og hvorfor De mener, at De
er egnet til den?

Jeg kan svare helt enkelt på spørgsmålet om, hvorfor jeg søgte stillingen som Den Europæiske
Tilsynsførende for Databeskyttelse, og hvad der var hovedgrunden til, at jeg søgte den:
beskyttelse af privatlivets fred. Som en ung advokat gjorde lovgivningen om privatlivets fred
stort indtryk på mig sammen med de muligheder, databeskyttelse kan give for at forbedre
borgernes livskvalitet. Jeg har viet hele min karriere til beskyttelse af personoplysninger, og
jeg har arbejdet med databeskyttelseslovgivning i næsten 17 år dagligt. Som den næste
EDPS (Den Europæiske tilsynsførende for Databeskyttelse) vil jeg gerne fortsætte dette arbejde
og fortsat gøre en helhjertet indsats for at sikre et højt niveau for beskyttelse af personlige
data. Som EDPS agter jeg også at gøre databeskyttelse til en realitet i dagligdagen for alle i
EU.

Mit CV giver et godt overblik over min deltagelse i europæiske databeskyttelsesspørgsmål. I
dette skriftlige svar vil jeg gerne fremhæve følgende:

- I 2006-2007 var jeg national ekspert i EDPS. Denne 18-måneders-periode har givet
mig mulighed for at deltage i EDPS' arbejde og få førstehåndsindblik i Den
Europæiske Unions databeskyttelsesmyndigheds arbejde.

- Min rolle under det ungarske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union. I
denne periode var jeg formand for Gruppen vedrørende Udveksling af
Oplysninger og Databeskyttelse (DAPIX) i første halvår af 2011. Under min ledelse
vedtog Rådet konklusioner, der var udarbejdet af medlemsstaternes regeringer som
svar på Kommissionens meddelelse om databeskyttelsesreformen. Dette gik forud for
den generelle forordning om databeskyttelse, men denne figurerede allerede i de lange
debatter, der mange år senere førte til indførelsen af de nye retlige rammer.

- Jeg deltager regelmæssigt i Det Europæiske Databeskyttelsesråds møder. Jeg har været
formand for databeskyttelsesrådets samarbejdsekspertgruppe 1 siden 2015.

1 Inden den 25. maj fungerede det som en del af artikel 29-Arbejdsgruppen.
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Ekspertgruppen har udarbejdet en række dokumenter vedrørende samarbejdet mellem
tilsynsmyndighederne for databeskyttelse.

Det fremgår af ovenstående, at min erhvervserfaring er relevant i forbindelse med EDPS'
funktion. Jeg anser mig selv for at være en passende kandidat til at blive udpeget som aktivt
medlem af databeskyttelsesmyndighedernes netværk. Jeg har længe arbejdet hårdt for Det
Europæiske Databeskyttelsesråd og artikel 29-Arbejdsgruppen, og dette giver mig sammen med
min erfaring i en medlemsstats myndighed et solidt grundlag for at udføre EDPS' opgaver efter
de højeste faglige standarder.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse når ud til et bredt publikum i EU og
også på globalt plan. Det er en udfordring, som jeg føler mig stærkt motiveret af. Jeg vil
med glæde påtage mig det ansvar, som den indebærer. Jeg er sikker på, at vi sammen med de
professionelle og engagerede medarbejdere i EDPS' sekretariat vil være i stand til at nå disse
mål.

Jeg står til rådighed for Den Europæiske Union for at tjene borgerne.

2. Kan De beskrive Deres vision for fremtiden for den myndighed, som de vil blive leder
for som datatilsynsførende, herunder de potentielle udfordringer, De forventer at møde,
og Deres prioriteter for denne uafhængige myndighed?

Fremtiden for privatlivets fred skal indgå i enhver drøftelse om EDPS' fremtid. Jeg mener, at
tendensen til, at teknologiske forandringer bevirker sociale ændringer, vil fortsætte.
Brugernes adfærd har en betydelig indflydelse på andre menneskers privatliv og på deres
sociale situation. Alle databeskyttelsesmyndigheder skal udføre deres opgaver i under
hensyntagen hertil. Det haster med at få fuldført den lovgivningsproces, der blev indledt for
flere år siden, men som endnu ikke er afsluttet. I de kommende år er det ikke en radikal
databeskyttelsesreform, der er behov for, men snarere en fuldførelse af det arbejde, der er
påbegyndt, og som sikrer en konsekvent og effektiv håndhævelse af de eksisterende regler.
Med udgangspunkt heri kan vi identificere følgende prioriteter for EDPS' kommende periode:

- Overvågning af teknologiske og samfundsmæssige ændringer med henblik på
effektiv håndhævelse

- Analyse af anvendelsen af personoplysninger som vare og betalingsmiddel

- Fremme samarbejdet mellem databeskyttelse, forbrugerbeskyttelse og
konkurrencemyndigheder for at beskytte enkeltpersoner.

Som det er tilfældet med alle databeskyttelsesmyndigheder har EDPS også til opgave at
beskytte privatlivets fred og personoplysninger og forbedre borgernes livskvalitet. Jeg er
tilhænger af de værdier, der kendetegner den strategi, der er fastlagt for EDPS for perioden
2014-2019: integritet, gennemsigtighed, upartiskhed og en pragmatisk tilgang. Jeg vil lede
EDPS på grundlag af disse værdier og vil forvente, at alle dens medarbejdere respekterer dem.
Som led i personalestrategien vil jeg i EDPS' arbejde inddrage så mange kolleger som muligt,
der arbejder for en medlemsstats databeskyttelses myndighed, f.eks. som nationale eksperter.
Denne udveksling af erfaringer og tæt samarbejde vil føre til et resultat, der er til gavn for begge
parter.
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EDPS er forpligtet til at afgive udtalelse om EU-retsakter. I denne forbindelse skal EDPS
fortsat være en pålidelig partner og være tilgængelig i alle faser af lovgivningsprocessen for
at kunne indgå i drøftelser med medlovgiverne. Der skal opretholdes et godt samarbejde
mellem Det Europæiske Databeskyttelsesråd og Den Europæiske Tilsynsførende for
Databeskyttelse på lovgivningsområdet.

Med hensyn til kontrol og håndhævelse vil jeg udvikle en strategi, der identificerer
prioriteterne og fremhæver de databehandlingsinstanser, som fortjener særlig opmærksomhed,
baseret på tidligere års erfaringer. Ved gennemførelsen af strategien vil der blive lagt særlig
vægt på høringer, der kan bidrage til at sikre, at behandlingen af oplysninger, som endnu
ikke er påbegyndt, kommer til at foregå på lovlig vis. Koordineringen af kontrollen af
medlemsstaternes myndigheder på området retlige og indre anliggender skal fortsætte i
fremtiden.

Databeskyttelse har i sidste ende til formål at beskytte individet. Databeskyttelsesreglerne
overlapper nogle gange konkurrencereglerne og forbrugerbeskyttelsesreglerne. Adskillelsen af
ansvar i spørgsmål af fælles interesse vil fortsat være et vigtigt spørgsmål i fremtiden, således
at initiativet i forbindelse med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses Digital
Clearinghouse bør videreføres.

EDPS er en vigtig aktør, når det drejer sig om at styrke beskyttelsen af privatlivets fred både
uden for og inden for EU. EDPS spiller en rolle på globalt plan og har et globalt ansvar.
Alle aktører i verden er under indflydelse af databeskyttelsens voksende betydning. Alle søger
en partner, der kan fungere som en slags guide; et fyrtårn, der kan lyse op og vise vej. Dette vil
uundgåeligt være den rolle, som databeskyttelsesmyndigheder som EDPS skal spille, og
forventningerne kan opfyldes, hvis der er tilstrækkelige personaleressourcer og finansielle
midler til rådighed. Dette vil være en udfordring for EDPS.

Jeg vil indlede en offentlig debat om, hvordan værdien af data i den økonomiske proces kan
forstås. Spørgsmålet vedrørende en form for skat på beskyttelse af privatlivets fred baseret
på anvendelsen af disse data skal også undersøges. Det er nødvendigt at overveje at indføre
en beskatning af de fordele, der er opnået fra data, der indgår under beskyttelse af
privatlivets fred, navnlig når det drejer sig om teknologigiganter.

3. Hvordan agter De at udfylde den rolle, som Den Europæiske Tilsynsførende for
Databeskyttelse er blevet juridisk tildelt med hensyn til tilsynet med agenturerne for
retlige og indre anliggender, og hvad mener De om udveksling af personoplysninger fra
og til RIA-agenturerne, navnlig hvad angår tilsyn med overførsel af personoplysninger til
tredjelande?

Holdningen til Den Europæiske Union afhænger i høj grad af, at politikkerne for retlige og
indre anliggender (RIA) bliver en succes, og de fortjener derfor særlig opmærksomhed fra alle
institutioner. Nogle agenturer på området retlige og indre anliggender håndterer en stor
mængde personoplysninger, navnlig EU-LISA. At finde den rette balance mellem sikkerhed
og privatlivets fred er det væsentligste formål med tilsynet. Dette er et centralt område i min
håndhævelsespolitik.

Europols tilsyn er en særlig opgave for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse,
hvorunder jeg agter at anvende følgende værktøjer: For at sikre et effektivt samarbejde mellem
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EDPS og Europol skal der regelmæssigt afholdes møder, hvor alle databeskyttelsesspørgsmål
i forbindelse med den planlagte databehandling kan drøftes. Dette tjener også til at
håndhæve princippet om indbygget databeskyttelse.

Regelmæssig overvågning af Europols aktiviteter er også et vigtigt redskab, som det kan være
nyttigt at inddrage eksperter fra medlemsstaterne i. Fjernovervågning kan også anvendes,
enten alene eller som opfølgning på overvågningen. Forudgående overvågning giver
mulighed for at identificere og styre risici i tilfælde af planlagt og øget risikobehandling. Det
er også et vigtigt redskab til at sikre, at reglerne overholdes.

Europols samarbejdsråds sekretariat, der mødes to gange om året, vil blive stillet til rådighed
af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Det er et forum, der gør det muligt
at udveksle erfaringer fra overvågningen mellem myndighederne. Takket være gruppen for
fælles parlamentarisk kontrol er muligheden for demokratisk kontrol indarbejdet i systemet.
EDPS har også til opgave at støtte dette.

Kontrollen med lovligheden af databehandlingen i agenturerne på området retlige og indre
anliggender kræver et samarbejde mellem EDPS og medlemsstaternes myndigheder. Selv
om jeg forventer, at overvågningen af data vedrørende filer, der behandles i de centrale enheder,
vil blive foretaget med de ovenfor beskrevne værktøjer, vil overvågningen af databehandling
på medlemsstatsniveau og dermed anvendelsen af data modtaget fra den centrale enhed falde
inden for medlemsstaternes databeskyttelsesmyndigheders kompetence. Udøvelsen af disse to
kompetencer skal harmoniseres for at være effektiv. Dette sikres i øjeblikket af
koordinationsgrupperne for tilsyn, hvis sekretariat stilles til rådighed af EDPS.
Koordineringen på overvågningsområdet i medlemsstaterne og på EU-plan bør også styrkes
i denne forbindelse.

Efter min opfattelse er udveksling af oplysninger mellem Den Europæiske Unions
institutioner en forudsætning for, at opgaverne kan udføres effektivt for at sikre, at
håndhævelsen af frihed, sikkerhed og retfærdighed er en daglig realitet for borgerne. Den
frie udveksling af data inden for Unionen er derfor et indlysende fænomen, og ud over et højt
beskyttelsesniveau skal alle betingelserne herfor sikres.

Hvad angår tredjelande, vurderes databeskyttelsesniveauet kun i en lille del af verden til at
være i overensstemmelse med Kommissionens afgørelser. I sådanne tilfælde spiller andre
instrumenter til sikring af overensstemmelsen en vigtig rolle. Da overførsel af data i disse
tilfælde påbegyndes i Den Europæiske Union, overvåges overførslerne altid af
databeskyttelsesmyndighederne. Der skal foretages en koordineret og regelmæssig
overvågning i samarbejde med medlemsstaternes databeskyttelsesmyndigheder, en
kompetence, som disse myndigheder har, og som også er blevet fremhævet i Schrems-
dommen. Effektiviteten af EU's RIA-politikker vil blive øget, hvis overholdelsen sikres i så
mange lande eller internationale organisationer som muligt, og jeg ser det som en vigtig opgave
at fremme og støtte dette. Den voksende udveksling af data med lande uden for EU må dog
ikke føre til et lavere beskyttelsesniveau.


