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Persondataret Karen Marie Saaby Nielsen Hent PDF Persondataretten er i Danmark, såvel som i resten af
Europa, et yderst interessant område og er tæt bundet sammen med teknologiens udvikling, som foregår i et

hurtigere tempo end nogensinde før. Dette stiller store krav til lovgivningen på området. Det meste af
lovgivningen vedrørende persondataret stammer fra EU og er derfor fælles for alle EU landene. Derudover har
Danmark også lavet særlovgivning på området, f.eks. har Danmark vedtaget en række særregler om bl.a. cpr-
numre, oplysninger om strafbare forhold, andre oplysninger af rent privat karakter og behandling af data som
led i kreditoplysningsvirksomhed. Fokus er blandt andet at øge informationskravet til forbrugerne.Dette e-
kapitel er er en del af en kapitelserie, der bredt dækker de juridiske emner, der er relevante for studerende på

kortere videregående uddannelser, uanset hvilken uddannelse det drejer sig om. Kapitlet kan læses
selvstændigt eller i sammenhæng med et eller flere af de andre kapitler.
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