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Indledning
Europas generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), 
er en EU-forordning, der opdaterer og harmoniserer 
strukturen for behandling af persondata i EU, trådte i kraft 
den 25. maj 2018.

Siden forordningen trådte i kraft har vores kunder i 
stigende grad fokuseret på implikationerne af strukturen 
for den nye europæiske databeskyttelse i den virkelige 
verden.

Vi er forberedte på GDPR hos Dropbox. Vi har 
besluttet at dele en smule af rejsen med dig, baseret 
på feedback fra vores kunder.

Dropbox' vej til overholdelse af GDPR 2



H v a d  G D P R  b e t yd e r  
f o r  D r o p b o x
Tillid er grundlaget for vores forhold til millioner af mennesker og 
virksomheder over hele verden. Vi værdsætter din tillid og tager 
ansvaret for at beskytte dine personlige oplysninger alvorligt.

Hos Dropbox er  s ikkerhed og 
beskyt te lse  a f  d ine  data  vores  
hø jeste  pr ior i te t :

• Vi har et dedikeret sikkerhedsteam, der benytter særlige 
værktøjer og tekniske praksisser til at udvikle og vedligeholde 
Dropbox, og vi har implementeret flere sikkerhedsniveauer 
for at beskytte og sikkerhedskopiere dine filer.

• Vores sikkerhedspraksisser overholder de mest udbredte
standarder og forordninger som f.eks. ISO 27001, ISO 
27017, ISO 27018, HIPPA/HITECH, Germany BSI C5 samt 
SOC 1, 2 og 3. Uafhængige tredjepartsrevisorer tester vores 
kontroller og kommer med deres rapporter og udtalelser.

• Flere oplysninger om de standarder, vi overholder, og 
om, hvordan vi bekræfter vores sikkerhedspraksisser er 
tilgængelige på vores overholdelseswebside.

• Vores Dropbox Business-sikkerhedshvidbog giver en detaljeret 
beskrivelse af alle aspekter af vores tilgang til sikkerhed 
(infrastruktur, netværk, anvendelse, fysisk, oplysninger osv.).
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https://www.dropbox.com/business/trust/compliance/certifications-compliance
https://www.dropbox.com/business/trust/compliance
https://www.dropbox.com/static/i18n/dfb_security_whitepaper__da_DK.pdf


Vi  h a r  o p n å e t  g o d e  
r e s u l t a t e r,  n å r  d e t  k o m m e r  
t i l  d a t a b e s k yt t e l s e :

• Dropbox tilskriver databeskyttelse den største vigtighed og har 
historisk set været på forkant med udviklingen inden for 
overholdelse – vi var, for eksempel, en af de første udbydere 
af cloudtjenester, som opnåede ISO 27018 – den 
internationalt anerkendte standard for førende praksisser 
inden for beskyttelse af cloudpersondata og databeskyttelse.

• Vi har dedicerede eksperter inden for persondata, som 
designer og vedligeholder vores persondataprogram og -
politikker for at beskytte dine data i overensstemmelse med 
kravene i GDPR.

• Dropbox inkluderer stærke kontraktmæssige forpligtelser i 
aftaler med vores erhvervskunder. Aftalerne med vores 
erhvervskunder inkorporerer EU's model til 
kontraktbestemmelser, og vi er certificeret under EU-U.S. 
Privacy Shield Framework. Dette betyder, at der er yderligere 
juridisk beskyttelse og ekstern overvågning af indsamling, brug 
og opbevaring af personlige data, der overføres fra EU til USA.
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https://blogs.dropbox.com/business/2015/05/dropbox-for-business-iso-27018/


Sådan forberedte 
Dropbox sig på GDPR
Grundet dette stærke fundament anser Dropbox overholdelse af 
GDPR som en vigtig udbygning af vores eksisterende praksisser 
og kontroller, og ikke som en revolutionerede måde at behandle 
personlige data på. 

Dropbox' vej mod overholdelse begyndte, så snart forordningen 
blev indført i 2016. Vores første skridt var at danne et 
tværfunktionelt team af specialister inden for 
databeskyttelse, bestående af juridisk rådgivning, teknikere 
inden for sikkerhed og overholdning, ingeniører inden for 
produkter og infrastrukturer, fra begge sider af Atlanten, som 
specifikt kan analysere og imødekomme de nye krav fra GDPR.

Det næste skridt var en evaluering af vores aktuelle praksisser 
inden for sikkerhed og databeskyttelse samt vores parathed til 
GDPR. Dette indebar en komplet og detaljeret vurdering af mangler i 
forhold til GDPR samt den seneste tilhørende vejledning. Dette skulle 
redegøre for, hvilke områder, der var relevante for Dropbox. Dernæst 
skulle en vurdering redegøre, om vores aktuelle praksisser enten 
opfyldte de beskrevne krav eller om et gennemløb var nødvendigt for at 
opfylde kravene fuldt ud.

Vores næste skridt var at udarbejde en komplet og 
detaljeret evaluering af vores aktiviteter i forhold til 
behandling af personlige data. Nogle gange omtales denne 
øvelse som "Datatilknytning". Dette betyder, at vores 
datatilknytning sporer livscyklussen for personlige data gennem 
vores systemer – fra den første indsamling fra brugeren hele vejen 
til sletning og bortskaffelse.
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Vi videreudviklede vores eksisterende interne processer og 
procedurer for at sikre, at vi opfylder 
ansvarlighedsprincipperne i henhold til kravene i GDPR. 
Dette er vigtigt, da GDPR sætter øget fokus på 
dokumentering af beslutninger og praksisser, der påvirker 
personlige data.

Med et etableret team af eksperter og en vurdering af 
mangler i forhold til GDPR samt en udført datatilknytning har 
Dropbox indført trin og procesudviklinger for at sikre, at vi 
kan overholde GDPR fuldt ud inden maj 2018. 
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