Advokatrådet

Erhvervs- og Vækstministeriet
Erhvervsstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

KRONPRINSESSEGADE 28
1306 KØBENHAVN K
TLF.

33 96 97 98

DATO: 11. maj 2016
SAGSNR.: 2016 - 1364
ID NR.: 402170

postmar@erst.dk + viosha@erst.dk + jeplja@erst.dk

Høring - over udkast til bekendtgørelse om persondatasikkerhed i forbindelse
med udbud af offentlige elektroniske kommunikationstjenester
Ved e-mail af 12. april 2016 har Erhvervsstyrelsen anmodet om Advokatrådets
bemærkninger til ovennævnte udkast.
Advokatrådet har følgende bemærkninger:
Advokatrådet har gennemgået udkastet i et lovteknisk perspektiv. Det bemærkes i
den forbindelse, at det er uden for rådets virkeområde, at tage stilling til
omkostningerne forbundet med implementeringen af udkastet til bekendtgørelsen.
Udkastets § 5, stk. 1 - underretning om brud til Erhvervsstyrelsen
§ 5, stk. 1, i udkastet foreskriver, at underretning om brud på persondatasikkerheden
skal ske til Erhvervsstyrelsen på baggrund af kravene fastsat i Kommissionens
forordning (EU) Nr. 611/2013 af 24. juni 2013 om de foranstaltninger, der skal
anvendes ved underretningen om brud på persondatasikkerheden (”Forordning
611/2013”).
Det er Advokatrådets opfattelse, at ordlyden i udkastets § 5, stk. 1, med fordel kan
ændres for at styrke forståelsen. Henvisningen til Forordning 611/2013 er uklar, og
rådet foreslår derfor, at § 5, stk. 1, i udkastet får følgende ordlyd: ”Underretning om
brud på persondatasikkerheden skal ske til Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse
med Kommissionens Forordning (EU) Nr. 611/2013 af 24. juni 2013 om de
foranstaltninger, der skal anvendes ved underretningen om brud på
persondatasikkerheden.”
§ 5, stk. 1 – underretning af dataansvarlig/registrerede
Udkastets § 5 indeholder ikke en henvisning til Forordning 611/2013 artikel 3 og 5,
der pålægger udbydere af offentlige elektroniske kommunikationstjenester i visse
tilfælde at underrette henholdsvis en abonnent eller en fysisk person, eller en anden
udbyder.
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For at skabe en mere helstøbt bekendtgørelsestekst foreslår Advokatrådet, at der
tilføjes en bestemmelse, der henviser til disse krav. På den måde vil kravene til
underretning til henholdsvis en abonnent eller en fysisk person, eller en anden
udbyder flugte med kravet om underretning til Erhvervsstyrelsen, som allerede er en
del af udkastet til bekendtgørelsen.
Advokatrådet bemærker afslutningsvis, at straffebestemmelsen i udkastets § 10, stk.
1, bl.a. henviser til udkastets § 3. Denne bestemmelses stk. 1 er imidlertid ganske vag
og upræcis, og allerede af denne grund helt uegnet som beskrivelse af det strafbare
gerningsindhold, jf. herved legalitetsprincippet i straffelovens § 1. Advokatrådet skal
derfor henstille, at straffebestemmelsen i § 10, stk. 1, nøje revurderes i lyset af de
angivne bemærkninger.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
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