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Let’s keep in touch

We need you to confirm that
you’re still happy to recieve
service messages from us



Persondataloven 2000 vs
Persondataforordningen 2018

Persondataloven 2000 gennemførte EU’s direktiv 95/46/EF d. 24. oktober 1995  
- beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828

Persondataforordningen 25. maj 2018
Vedtaget i 2016: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
- beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger

https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Captia_Generel_informationspjece__formateret___DOK446249_.pdf

www.gdpr.dk

www.eugdpr.org

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Captia_Generel_informationspjece__formateret___DOK446249_.pdf
http://www.gdpr.dk/
http://www.eugdpr.org/


Interesseret i kommende temadage, kurser, 
netværk mm? 

• Vi vil gerne opfordre alle deltagere til at melde sig ind i en af de to 
værtsforeninger

www.dansk-epidemiologisk-selskab.dk
• BLIV MEDLEM 

www.dsfe.dk
• The Society -> Join us

http://www.dansk-epidemiologisk-selskab.dk/
http://www.dsfe.dk/


ICPE 2018 i Prag

DSFE vil lave en oversigt over danske bidrag til ICPE
- Oversigten har til formål: 

1 At give et hurtigt overblik til ICPE deltagere og DSFE-medlemmer 
2 At lette kontakten mellem interesserede og bidragsydere

- Indsamlingen af information vil blive annonceret via nyhedsmail til DSFE-
medlemmer og på hjemmesiden.

- Det samlede overblik vil blive lagt på www.dsfe.dk ugen før ICPE 

http://www.dsfe.dk/


13.00    Velkomst og introduktion 

13.10    Den nye persondataforordning og betydningen for dansk forskning
v/ Kim Taasby & Anahita Khatam-Lashgari, Sundhedsdatastyrelsen
Diskussion  

13.50    Sådan får du adgang til data hos Sundhedsdatastyrelsen – hvad er nyt?                           
v/ Ane Dahl Jørgensen, Forskerservice Sundhedsdatastyrelsen
Diskussion 

14:30    Kort kaffepause 

14:45    Brug af data hos Danmarks Statistik
v/ Ivan Thaulow & Solveig Vibe Petersen, Danmarks Statistik
Diskussion 

15:30    Paneldebat 

16:00    Opsamling og afslutning
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