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- Kan De redegøre for grundene til, at De har søgt stillingen, og hvorfor De mener, at De 
er velegnet til at bestride den?

Jeg takker for denne lejlighed til at præsentere mig selv som kandidat til posten som den 
næste assisterende Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Jeg har søgt denne stilling, fordi jeg føler et stærkt engagement for EU-borgernes 

grundlæggende friheder og rettigheder vedrørende behandling af personoplysninger og 

privatlivets fred. Jeg besidder endvidere den indre drivkraft såvel som en stærk 

kombination af viden, erfaring og evner til at kunne virke effektivt for at fremme og 

beskytte disse grundlæggende rettigheder.

Vi befinder os i øjeblikket i en enestående og skelsættende tid for databeskyttelse og 

privatlivsfred, både i europæisk og i globalt perspektiv. Vi står over for udfordringer og 

trusler, som skal drøftes grundigt og håndteres effektivt. Samtidig opstår der også 

muligheder, som skal gribes, forudsat at vi kan opbygge de rette rammer for 

gennemsigtighed og tillid hjemme, hvilket vil sætte os alle sammen i stand til at udveksle 

fuldt ud med resten af verden og få gavn af den innovation, den kan tilbyde. Jeg har høje 

ambitioner for EU-institutionerne og -organerne som anførere i disse spørgsmål, både 

inden for EU og på verdensplan. Jeg vil gerne gøre mit bidrag til at føre disse ambitioner ud 

i livet.

Rollen som assisterende tilsynsførende indebærer det privilegium og det ansvar at kunne 

influere politik og kultur. Jeg finder det glædeligt at kunne gribe denne lejlighed til at styrke 

den kerneværdi, at databeskyttelse og privatlivets fred er EU-borgernes grundlæggende 

rettigheder. Disse rettigheder er i sig selv af essentiel betydning, men at forsømme eller 



ikke formå at beskytte dem kan også få negative konsekvenser for andre friheder og 

rettigheder.

Jeg tror på, at jeg i kraft af min overbevisning og min vision er velegnet til dette hverv, og 

at min erfaring og mine styrker vil bistå mig med at varetage det på vellykket vis.

Jeg har arbejdet tæt sammen med organisationer og industrier inden for alle sektorer, 

herunder offentlige organer og tilsyn, og jeg har særlig bred erfaring med at arbejde på de 

øverste ledelsesniveauer inden for det private erhvervsliv, både nationalt og internationalt. 

Jeg har førstehåndserfaring med mangfoldigheden af de tilgange, opfattelser, 

betænkeligheder og myter, som findes vedrørende databeskyttelse og privatlivsfred.

Erfaringen fortæller mig, at vanskelighederne ikke så meget består i, hvad organerne ønsker 

at opnå, men hvordan de griber det an. Jeg vil i mit arbejde som assisterende tilsynsførende 

trække på min indsigt i disse perspektiver og på den succes, hvormed jeg har tacklet dem 

andre steder.

Jeg vil kunne bibringe ETDB en frisk og let tilgang. Jeg vil også tilføre en stærk 

kombination af viden, kompetencer og erfaring, som jeg mener både vil forbedre og 

supplere de kvaliteter, som den nye tilsynsførende tilfører, således at vi vil kunne udgøre et 

mere handlekraftigt team.

Jeg kan lide og er god til at føre mennesker sammen om et fælles formål og om at nå fælles 

mål. Med mine tværfaglige kompetencer inden for databeskyttelse og regulering af 

finansielle tjenesteydelser har jeg haft held til at samle indflydelsesrige organisationer, 

sammenslutninger og aktører om drøftelser af forordningen om generel databeskyttelse, 

diskutere områder af fælles interesse og fostre samarbejde og informationsdeling.

Jeg er specialiseret i teknologijura og styring af større IT- og databaserede projekter, 

hvilket har givet mig et uvurderligt indblik i teknologi- og informationsbaserede brancher. 

Min forståelse af EU-institutionernes bevæggrunde, kapaciteter og operationelle 

fremgangsmåder betyder, at jeg har den fornødne viden til at støtte, rådgive og føre tilsyn 

med dem. Det vil jeg gøre, ikke blot i relation til deres egne teknologiske behov og 

målsætninger, men også i relation til deres politikudvikling inden for områderne teknologi 

og digitale tjenesteydelser.

Uafhængighed i både tanke og handling har været et nødvendigt kendetegn ved alle mine 

tidligere roller. Integritet og professionalisme er kernen i min karriere. Hvis jeg bliver 

udnævnt, vil jeg fortsætte med at efterleve disse principper og standarder i varetagelsen af 

hvervet som assisterende tilsynsførende.

- Kan De fremlægge Deres ideer vedrørende ETDB's tilsynsopgaver? Hvad er Deres syn 
på ETDB's rolle som tilsynsførende med EU-institutionernes og -organernes 
databehandling, og hvordan agter De at forvalte ETDB's beføjelser til intervention til 
håndhævelse af reglerne? 
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Forordning 45/2001 fastsætter ETDB's forpligtelser, opgaver og beføjelser.

Forretningsordenen (af 17. december 2012) opstiller rammerne for, hvordan disse skal 

varetages og forvaltes af ETDB, samt omhandler organisationens interne struktur. Jeg 

anerkender, at disse retsakter tilsammen opstiller ETDB's kompetencer og rammerne for 

dets virksomhed, og jeg agter at arbejde inden for disses nuværende og fremtidige 

strukturer. Jeg vil ikke komme ind på deres indhold her, men i stedet kort redegøre for 

mine ideer for, hvad jeg ønsker at opnå gennem disse tilsynsaktiviteter og de forventninger, 

jeg har til de EU-institutioner og -organer, der beskæftiger sig med databehandling.

Det påhviler efter min mening ETDB at udvise et stærkt, utvetydigt og uafhængigt 

lederskab for at sikre, at EU-borgernes rettigheder respekteres af Unionens institutioner og 

organer. Hvis jeg udnævnes, vil jeg beslutsomt og konsekvent stå vagt om databeskyttelse 

og privatlivets fred som de bindende grundlæggende rettigheder, de er – rettigheder som de 

europæiske fællesskaber har brugt årtier på at formulere og beskytte af ganske fornuftige 

grunde. Men samtidig må vi også acceptere, at disse ikke er absolutte rettigheder. Når det i 

helt usædvanlige tilfælde er reelt og bevisligt nødvendigt af specifikke og klart afgrænsede 

grunde, kan EU-institutionerne være nødsaget til at tilgodese en af flere uforenelige 

interesser. Jeg vil forvente grundig debat og fuld åbenhed, inden en sådan fremgangsmåde 

iværksættes. Endvidere skal alle rimelige, alternative udveje til at nå det ønskede resultat 

afsøges til bunds, under anvendelse af stringente sikkerheds- og tilsynsmekanismer uanset 

de specifikke omstændigheder.

Jeg mener, at vi må have fokus på det overordnede mål, nemlig at beskytte EU-borgernes 

grundlæggende rettigheder. Den bedste og mest holdbare måde at sikre dette på er ved at 

arbejde i fællesskab og håndtere alle spørgsmål direkte gennem tidlig indsats, respektfuldt 

samarbejde, oprigtig dialog og formulering af klare forventninger. Jeg anser det for en 

vigtig del af min rolle at vise vejen og klæde EU's institutioner og organer på til at træffe 

fornuftige beslutninger og finde frem til løsninger på et tidligt tidspunkt i 

behandlingsforløbet, og til at begrænse nødvendigheden af efterfølgende lappeløsninger. 

Jeg vil anvende teknikker såsom jævnlige formelle og uformelle møder, målrettede kurser, 

praktiske vejledningsredskaber, ekspertisedeling,

tendens- og grundårsagsanalytikere, fremsyn og solide forbindelser til netværket af 

databeskyttelsesansvarlige for at befordre konsekvens i behandlingsaktiviteterne inden for 

institutionerne og organerne.

EU's institutioner og organer er ansvarlige for den indvirkning, de har på EU-borgernes 

rettigheder og friheder. Det er de aktører, der indsamler, anvender og har gavn af 

personoplysninger, der bærer ansvarsbyrden at genopbygge tilliden til, at data kan 

behandles på ansvarlig vis og til legitime formål. Dette vil kræve gennemsigtighed, måske 

endda i en grad som nogle institutioner ikke er vant til. Der kan ikke reelt være tale om at 

kunne træffe velunderbyggede valg, give samtykke eller om kontrol fra borgernes side 



uden gennemsigtighed; og uden disse er der ikke noget grundlag for tillid.

Jeg anser det for en målestok for min succes på posten, hvis der ved afslutningen findes et 

mere proaktivt og mere engageret forhold mellem ETDB og EU's institution og organer, 

end der var ved starten.

Interventionsbeføjelser er et nødvendigt element i ethvert tilsyn, hvis det skal være 

vellykket. Jeg anser de beføjelser, der er tillagt jf. art. 47, stk. 1, litra c), e) og f) (pålæg om 

at efterkomme den registreredes anmodninger/rettigheder til at berigtige, blokere, slette 

eller tilintetgøre data og til at forbyde behandling), for potentielt set at have de mest 

vidtrækkende effekter på EU-institutionernes og -organernes databehandlingsarbejde. Jeg 

håber, at bedre indgrebsprocedurer, som kort skitseret ovenfor, vil betyde, at ETDB kun 

skal bruge sine beføjelser i begrænset omfang. Det er mig dog magtpåliggende at gøre det 

helt klart for alle EU-institutioner og organer, at hvis sådanne skridt er nødvendige, vil de 

også blive taget.

Jeg mener, at uafhængighed, konsekvent optræden, effektivt overopsyn og fornuftig 

intervention er hjørnestenene i at gøre ETDB's arbejde vellykket. Enhver intervention skal 

også baseres på en pragmatisk forståelse fra ETDB's side af, hvad det ønsker at opnå ved 

sine skridt: f.eks. at ville fremtvinge et positivt udfald eller at forhindre en given trussel.

Nogle af de beføjelser, som ETDB er blevet tillagt ved art. 47 i forordning 45/2001 bliver 

til spørgsmål om forhold baseret på "gængs fremgangsmåde", hvis vi kan indføre essensen 

af det, jeg har beskrevet ovenfor. For eksempel vil den formelle beføjelse til at indhente 

information eller få adgang til lokaliteter ikke skulle bringes i blive aktuel, hvis vi alligevel 

møder samarbejdsvilje og kan indhente oplysninger i tilfredsstillende omfang.

Hvis interventionsskridt fra ETDB's side er nødvendige, bør det ikke komme som nogen 

overraskelse. ETDB vil give mulighed for udveksling af synspunkter og repræsentation 

vedrørende spørgsmål, hvor det har i sinde at tage håndhævelsesskridt. Dette kan ske i 

forbindelse med vores regelmæssige kommunikation, for eksempel gennem den 

forudgående kontrolprocedure, eller en struktureret gennemgang, eller som led i en 

klagesag. Jeg forestiller mig, at intervention vil være mest aktuelt i to scenarier: for det 

første, hvis den pågældende institution medvirker uforbeholdent til proceduren, men vi 

ikke har kunnet nå frem til en gensidigt acceptabel løsning, og ETDB mener, at der er tale 

om en væsentlig overtrædelse, risiko eller trussel; eller for det andet, hvis den relevante 

EU-institution eller -organ ikke medvirker i noget meningsfuldt omfang. I sidstnævnte 

tilfælde kan dette tyde på en underliggende kultur, som i sig selv udgør en risiko.

Hvorom alt vil ETDB forsøge at redegøre for de skridt, det træffer, og grundene hertil.

Vores analyse vil blive gjort bredt tilgængelig. Jeg håber også at føre et vågent øje med 

effektivteten af vores interventioner, ikke blot hvad angår den pågældende institution eller 
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organ, men i kredsen af databeskyttelsesaktører som helhed. Jeg vil tilskynde alle EU-

institutioner og -organer til at tage ved lære af alle de skridt, som ETDB tager.

- I betragtning af den fremtidige rolle, som ETDB vil skulle varetage som sekretariat for 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd, såfremt den nuværende databeskyttelsespakke 
vedtages, hvad dette punkt angår, hvad er så Deres syn på den mulige organisering af 
ETDB og arbejdsmetoderne samt hvordan forordning 45/2001 bør ændres for at tage 
denne nye rolle i betragtning?

De kumulative opgaver og ansvarsområder, som påhviler ETDB i henhold til 

Kommissionens 2012-tekst og Parlamentets 2014-tekst er ganske omfattende. Organets 

centrale opgave og fokus vil være på at indarbejde harmoniseringen af databeskyttelse i 

hele EU. Databeskyttelsesrådet vil på et grundlag af kollektivt ansvar sørge for 

harmoniseret fortolkning, anvendelse og håndhævelse af den foreslåede 

databeskyttelsespakke. Det vil spille en central rolle som garant for 

sammenhængsmekanismen.

ETDB må, efter min mening, operere inden for rammerne af forsvarlig forvaltning, 

fremragende samarbejds- og kommunikationsprocedurer, kollektivt ansvar, uindskrænket 

informantionsdeling, effektive kontrolmekanismer, klare eskaleringsmekanismer og 

ansvarliggørelse. Alle nationale tilsynsmyndigheder og ETDB bør i forbindelse med deres 

aktiviteter gives lige og rimelig lejlighed til fremlæggelse af deres holdninger og 

synspunkter. Vi skal som et Råd med en klar vision og klare mål udfordres og motiveres.

Jeg ser gerne Databeskyttelsesrådet organiseret på en udvekslingsbaseret og intelligent 

måde, så det altid optræder samlet og i mindst mulig grad isolerer sig fra omgivelserne.

Dette udelukker imidlertid ikke, at individuelle medlemmer kan føre an i aspekter af 

Rådets arbejde og forelægge dem for det samlede Råd til drøftelse og beslutningstagning.

Der skal også være en mekanisme til at sikre, at ETDB foretager objektive og 

bevisbaserede analyser af aktuelle forhold og når frem til konklusioner via en uvildig 

procedure. Alle holdninger og tiltag, der vedtages, skal have fuld, offentlig opbakning fra 

samtlige medlemmer, uanset de individuelle nationale interesser og perspektiver, som 

eventuelt vil kunne debatteres af Rådet i forbindelse med beslutningstagningen.

Endelig er det vigtigt, at beslutninger, anbefalinger, udtalelser, vejledning og andre 

tilkendegivelser fra Rådet gøres tilgængelige. Med dette mener jeg, at de skal være 

letforståelige for en større kreds, og ikke blot for personer med en juragrad eller 

tilstrækkelig teknisk viden om databeskyttelse og privatlivets fred til at gennemskue 

meningen og de praktiske implikationer. Rådets arbejde bør uden vanskeligheder kunne 

omsættes til elementer i EU-borgernes dagligdag og kontrollanternes behandlingsarbejde.

Som sekretariat ser jeg vores rolle som den at opbygge de nødvendige processer til at 

støtte disse rammer. Vi vil vejlede og samordne Rådets aktiviteter og befordre forbindelser 



for at hjælpe det med at varetage sine arbejdsopgaver på rettidig og virkningsfuld vis.

Jeg har overvejet, hvordan oprettelsen af Rådet vil kunne indvirke på ETDB i betragtning 

af de to særskilte roller, det skal spille, nemlig dels som medlem af Rådet og dels som dets 

sekretariat.

ETDB vil i den første rolle – kollektivt med de øvrige medlemmer – skulle optræde 

uafhængigt som et Råd. Det skal imidlertid fortsat være opmærksom på sin særskilte og 

fortsatte forpligtelse til at forblive uafhængig af sine aktiviteter som ETDB i henhold til 

forordning 45/2001. Jeg er bekymret over, at der i denne forbindelse kan opstå konflikter, 

som vil kræve yderligere afklaring og meget fintfølende håndtering. Her kan især peges 

på, at Rådets opgave som rådgiver til EU-institutionerne om behandling af 

personoplysninger i Unionen (art. 66, stk. 1, litra a), i den generelle forordning om 

databeskyttelse) klart overlapper ETDB's kerneansvarsområde.

ETDB vil som sekretariat være ansvarligt for at sikre, at Rådet arbejder effektivt, 

virkningsfuldt og forsvarligt. Det vil skulle forvalte en lang række aktiviteter, tage sig af 

planlægning og programmering, samordne Rådets interne og eksterne forbindelser og 

generelt varetage Rådet administrative og driftsmæssige anliggender. Dette vil lægge et 

betydeligt pres på ETDB's ressourcer og vil kunne vise sig at blive prekært i forhold til 

prioriteringen af aktiviteter, navnlig eftersom sekretariatet vil være underlagt Rådets 

formands ledelse i forhold til den støtte, der gives.

Forordning 45/2001 og ETDB's tilknyttede forretningsorden vil under alle 

omstændigheder skulle omarbejdes for at afspejle og give virkning til den generelle 

forordning om databeskyttelse, som nødvendigt. De pointer om uafhængighed og 

ressourcer, som er nævnt i det foregående, skal tages i betragtning i disse omarbejdelser 

samt i forbindelse med udarbejdelsen af Rådets forretningsorden. Jeg hælder på 

nuværende tidspunkt til, at Rådets sekretariat med henblik på at kunne fungere ordentligt 

og yde den forventede grad af støtte til Rådet, vil skulle organiseres som en separat 

funktion, eventuelt med sin egen direktør, inden for ETDB's organisationsstruktur. Det 

skal fungere uafhængigt af de øvrige ETDB-funktioner, omend direktøren skal indgå i 

ETDB's bestyrelse. Hvis jeg udnævnes, vil jeg genoverveje denne opfattelse som led i 

embedsarbejdet, når jeg er mere fortrolig med selve ETDB, og efter at lovgivningspakken 

er blevet færdiggjort.

Forordning 45/2001 og ETDB's forretningsorden vil kræve tekniske ændringer til 

håndtering af indtil flere spørgsmål, bl.a. ETDB's sekretariats retsgrundlag og 

kompetencer; en klar beskrivelse af yderligere roller, opgaver og beføjelser; revideret 

struktur for ETDB som institution med en opdeling af funktioner og metoden til 

forvaltning af dette; indberetningskrav; og indkøb og planlægning af ressourcer.
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