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ระเบียบอียูว่าด้วยเรือ่งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)  

 

EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า EU General Data 
Protection Regulation (GDPR) เรียกเป็นภาษาไทยได้ว่า “ระเบียบอียูว่าด้วยเรื่องการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล” มีผลบังคับใช้โดยตรงในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) ตั้งแต่วันที่ 25 
พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป  

“ระเบียบอียู่ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” มีหลักการส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

ความชอบด้วยกฎหมายของการใช้ข้อมูล 

ตาม “ระเบียบอียูว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” นั้น การน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ 
จะชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่ออย่างน้อยเป็นไปตามหนึ่งในเงื่อนไขต่อไปนี้ (มาตรา 6) 

1. เจ้าของข้อมูลได้ให้ค ายินยอมให้น าข้อมูลไปใช้ส าหรับจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งหรือ
หลาย ๆ จุดประสงค์  

2. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือท าสัญญา หรือ มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือเตรียม
สัญญา โดยเจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญา 

3. ผู้ที่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากกฎหมาย
ก าหนดไว้ 

4. มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือผลประโยชน์ต่อชีวิตของเจ้าของข้อมูล หรือ    
เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของผู้อื่น 

5. มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือปฏิบัติภารกิจที่มีผลต่อความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของสาธารณะ 

6. มีความจ าเป็นที่สมเหตุสมผลที่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต้องไม่
ขัดต่อผลประโยชน์ สิทธิและอิสรภาพขั้นพ้ืนฐานของเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า
บุคคลผู้นั้นเป็นผู้เยาว์ 

ใช้ข้อมูลอย่างประหยัด 

หลักการส าคัญของ “ระเบียบอียูว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” อีกประการหนึ่งคือ 
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีความจ าเป็น เหมาะสม และ สอดคล้องกับจุดประสงค์การใช้ และ
จุดประสงค์ที่จะน าไปใช้ต้องก าหนดไว้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมาย 
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ความปลอดภัยของข้อมูล 

หลักการส าคัญประการต่อไปคือ ผู้ที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล โดยระดับของการรักษาความปลอดภัยต้องสัมพันธ์กับความเสี่ยงของ
ข้อมูล 

ความโปร่งใส 

หลักการที่เป็นหัวใจส าคัญของ “ระเบียบอียูว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” คือ     
ความโปร่งใสของการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ โดยผู้ที่ต้องการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ต้องแจ้ง
รายละเอียดของจุดประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้า 

“ระเบียบอียูว่าด้วยเร่ืองการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ใช้กับผู้ใดบ้าง 

“ระเบียบอียูว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” นี้ใช้กับใครก็ตามท้ังที่อยู่ในภาคเอกชน
และภาครัฐในอาณาเขตของสหภาพยุโรปที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเอาไว้ใช้งาน โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่ง บริษัท ผู้ประกอบกิจการ หรือ ผู้ท าธุรกิจส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่เช่น 
Google หรือ Facebook ไปจนถึงกิจการขนาดเล็ก เช่น กิจการบริการงานช่าง รวมถึงหน่วยงาน
ราชการ หรือแม้กระทั้งสมาคมหรือ สมาพันธ์ต่าง ๆ ที่จัดเก็บข้อมูลสมาชิก ก็อยู่ภายใต้ระเบียบนี้ 
ส าหรับประชาชนทั่วไปที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพ่ือใช้ในกิจส่วนตัวหรือกิจภายในครอบครัว และ 
สื่อมวลชนที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพ่ือใช้ในการเขียนข่าวได้รับข้อยกเว้นไม่อยู่ภายใต้ระเบียบนี้ 

ระเบียบนี้ใช้รวมไปถึงบริษัทหรือองค์กรหรือหน่วยงานที่อยู่นอกอาณาเขตสหภาพยุโรปที่เก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลของคนที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปเอาไว้ใช้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลอะไรบ้าง 

มาตรา 4 ข้อ 1 ของ “ระเบียบอียูว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ก าหนดค าว่า 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” กว้างมากข้ึน โดยสรุปได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลท่ีสามารถระบุและ
บ่งบอกตัวบุคคลธรรมดา (natural person) ทางด้านกายภาพ สรีรภาพ พันธุกรรม จิตภาพ 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 

ข้อมูลใดบ้างถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามความหมายข้างต้น ตามความเข้าใจทั่วไปมีข้อมูลที่
สามารถบ่งบอกหรือระบุตัวบุคคลได้มากมายหลายข้อมูล หากจะสรุปเป็นรายการอย่างเป็น
ทางการ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายลงความเห็นว่าเป็นไปได้ยาก เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลบางข้อมูล
ยังเป็นข้อโต้เถียงทางกฎหมายอยู่ 

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างกลุ่มข้อมูลที่จัดได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
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ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลทั่วไป ชื่อ วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด อายุ ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์  
วุฒิการศึกษา อาชีพ สถานภาพครอบครัว สัญชาติ ข้อมูลสุขภาพ 
ข้อมูลความเชื่อทางศาสนาและการเมือง ความชอบทางเพศ ข้อมูล
การต้องโทษ ภาพถา่ย 

หมายเลขต่าง ๆ หมายเลขประกันสังคม หมายเลขประกันสุขภาพ หมายเลขผู้เสยีภาษี 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน หมายเลขประจ าตัวนักเรียน/นกัศึกษา 
และหมายเลขประจ าอื่น ๆ 

ข้อมูลธนาคาร หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลบตัรเครดิต ข้อมูลเงินในบัญชีธนาคาร 
ข้อการเงินการธนาคารอ่ืน ๆ  

ข้อมูลออนไลน์ หมายเลขไอพีประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขไอพีอินเทอร์เน็ต 

ลักษณะทางกายภาพ เพศ สีผิว สีผม สีตา รูปพรรณสณัฐาน ขนาดของเสื้อผ้า อื่น ๆ 

การบ่งการถือครอง การถือครองยานยนต์ การถือครองอสังหาริมทรัพย์ เลขที่โฉนด 
ทะเบียนรถ ข้อมูลการอนุญาตขนส่ง อื่น ๆ 

ข้อมูลในการเป็นลูกค้า ข้อมูลการสั่งซื้อ รายละเอียดที่อยู่ รายละเอียดบัญชีธนาคาร อ่ืน ๆ 

ข้อมูลผลการรับรองต่าง ๆ ผลการเรียน ผลการท างาน อืน่ ๆ 

ข้อมูลแสดงฐานะ รายได้ เงินเก็บ หนีส้ิน การถือครองทรัพย์สิน (บา้น ห้องชดุ รถยนต์ 
ฯลฯ) อื่น ๆ 

นอกจากนี้แล้ว ยังมีกลุ่มข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดย “ระเบียบอียูว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" เป็นพิเศษ (มาตรา 9 วรรค 1) โดยห้ามจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าว คือ กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลบ่งบอกถึงเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ 
 ข้อมูลบ่งบอกความเชื่อทางการเมือง 
 ข้อมูลบ่งบอกความเชื่อทางศาสนาและปรัชญา 
 ข้อมูลบ่งบอกการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 
 ข้อมูลบ่งบอกเรื่องสุขภาพ 
 ข้อมูลบ่งบอกวิถีชีวิตทางเพศ 

โดยมีข้อยกเว้นว่า การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นที่ได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษนี้จะกระท า
ไดก็้ต่อเมื่อเจ้าของข้อมูลได้ให้ค ายินยอมอย่างชัดเจน หรือด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งตามความใน
มาตรา 9  วรรค 2  
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ข้อพึงปฏิบัติของผู้ที่ต้องการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้  

เพ่ือความโปร่งใส ผู้ที่ต้องการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ต้องแจ้งรายละเอียดของจุดประสงค์ให้
เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้า โดยต้องจัดท าข้อมูลแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ ดังนี้ 

 ชื่อและข้อมูลติดต่อของตัวเอง (ผู้รับผิดชอบ) หรือตัวแทน รวมถึงข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
คุ้มครองข้อมูลในท้องที่ 

 ชนิดของข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการใช้และจุดประสงค์ที่จะน าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้ 
พร้อมข้อกฎหมายและระเบียบรองรับ รวมถึงแจ้งว่ามีใครบ้าง (เช่น พันธมิตรทางการค้า    
เป็นต้น) ที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ร่วมกัน 

 แจ้งระยะเวลาการเก็บข้อมูล หากยังแจ้งระยะเวลาชัดเจนไม่ได้ ให้แจ้งหลักเกณฑ์การก าหนด
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล 

 แจ้งสิทธิในการสอบถามข้อมูลของเจ้าของข้อมูล สิทธิในการแก้ไขข้อมูล สิทธิในการลบข้อมูล 
สิทธิในการจ ากัดการใช้ข้อมูล สิทธิในการคัดคา้นและยกเลิกการให้ค ายินยอม สิทธิขอส าเนา
ข้อมูล (เช่น ในรูปพิมพ์ออกมาและอ่านได้) และสิทธิในการขอโอนข้อมูลไปยังที่อ่ืน เช่น ใน
กรณีเปลี่ยนคู่สัญญา เป็นต้น 

 แจ้งสิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล 

 แจ้งว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นกฎหมายหรือสัญญาก าหนดไว้ หรือ จ าเป็นต่อการท าสัญญา 
หรือ เจ้าของข้อมูลจ าเป็นต้องให้ข้อมูลและถ้าหากไม่ให้ข้อมูลจะมีอะไรเกิดข้ึน 

 หากต้องการน าข้อมูลไปใช้ในกรณีอ่ืนนอกเหนือที่เคยแจ้งไว้ จะต้องแจ้งจุดประสงค์ของกรณี
อ่ืนนี้พร้อมกับรายละเอียดประกอบตามที่กล่าวข้างต้นให้เจ้าของข้อมูลทราบ ก่อนที่น าข้อมูล
ไปใช้  

สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการก าหนดการน าข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองไปใช้ เพราะฉะนั้นการจะ
เก็บข้อมูลและการจะน าข้อมูลส่วนบุคคลของคนใดคนหนึ่งไปใช้งาน จะต้องได้รับค ายินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลก่อนเท่านั้น  
“ระเบียบอียูว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” จึงได้ก าหนดสิทธิเจ้าของข้อมูล 
ดังต่อไปนี้  

 เจ้าของข้อมูลสามารถสอบถามไปยังบริษัทหรือองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลของตนเองไว้หรือไม่ ถ้าเก็บ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดไว้บ้าง และบริษัทหรือองค์กร
หรือหน่วยงานดังกล่าวได้น าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ส่งต่อหรือโอนถ่ายไปให้ผู้อ่ืนหรือไม่  

 เจ้าของข้อมูลสามารถขอแก้ไข ลบ จ ากัดการใช้ข้อมูล (เช่น ไม่ให้เอาไปใช้ในกรณีใดบ้าง) และ
ขอส าเนาข้อมูล และ ขอโอนข้อมูลไปที่อ่ืนได้ (เช่น ในกรณีที่เปลี่ยนบริษัทคู่สัญญา) 

 เจ้าของข้อมูลมีสิทธิคัดคา้นไม่ให้น าข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองไปใช้ในการโฆษณาหรือ
การตลาดใด ๆ 
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 เจ้าของข้อมูลมีสิทธิยกเลิกการให้ค ายินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ทุกเม่ือ 
หากไม่ยกเลิก ข้อมูลส่วนบุคคลก็จะถูกใช้ต่อไป  

 เจ้าของข้อมูลสิทธิที่ “จะถูกลืม” (right to be forgotten) โดยสามารถขอให้ลบข้อมูลส่วน
บุคคลของตนเองได้ทนัที และผู้ที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ ต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บ
เอาไว้ทันทีเช่นกัน ถ้าหากเป็นไปตามเหตุผลต่อไปนี้ 

o ไม่มีเหตุจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้อีกต่อไป 

o เจ้าของข้อมูลยกเลิกค ายินยอมที่เคยให้ไว้ เนื่องจากพันธะสัญญาสิ้นสุดลง (เช่น ในกรณี
สัญญาสิ้นสุดลงและไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ หรือติดค้างช าระค่าใช้ใด ๆ ต่อกันแล้ว) และไม่มี
กฎหมายมารองรับ หากจะเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการอ่ืน 

o เจา้ของข้อมูลยื่นคัดค้านการใช้ข้อมูลเนื่องจากไม่มีเหตุจ าเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลอีกต่อไป 

o มีการใช้ข้อมูลในทางท่ีไม่ถูกต้อง 

o ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่มีอายุต่ ากว่า 16 ปี ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ได้ให้ค ายินยอม 
(ผู้เยาว์สามารถให้ความเห็นพ้องกับการให้ค ายินยอมของผู้ปกครองด้วยได้) 

 หากมีค าถามหรือข้อร้องเรียนใด ๆ สามารถติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องที่ได้ 

หากเจ้าของข้อมูลยื่นขอใช้สิทธิในข้อหนึ่งข้อใดตามรายการข้างต้น บริษัทหรือองค์กรหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ต้องแจ้งตอบให้เจ้าของข้อมูลทราบภายใน 1 เดือนหลังจากท่ีได้รับค าขอ   
หากมีข้อขัดข้องไม่สามารถด าเนินการได้ภายใน 1 เดือน สามารถขยายเวลาออกไปได้อีก 2 เดือน 
โดยตรงแจ้งให้เจ้าของข้อมูลได้ทราบถึงการขยายเวลาพร้อมกับเหตุผลในความล่าช้า ภายใน 1 
เดือนหลังจากที่ได้รับค าขอเช่นกัน หากไม่แจ้งตอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ท้ังในระยะเวลา
ปกติและในระยะเวลาที่ขยาย) เจ้าของข้อมูลสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงามคุ้มครองข้อมูลได้ 

หากเจ้าของข้อมูลยื่นขอใช้สิทธิผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็ต้องแจ้งตอบเจ้าของข้อมูลผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากว่าเจ้าของข้อมูลจะขอให้แจ้งตอบผ่านช่องทางอ่ืน  

การโอนถ่ายข้อมูลส่วนบคุคลไปยังประเทศที่สาม  

การโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศท่ีสามที่อยู่นอกอาณาเขตสหภาพยุโรปสามารถกระท า
ไดใ้นกรณีต่อไปนี้  

 ภายใต้เงื่อนไขพิเศษของ “ระเบียบอียูว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” 
(มาตรา 45) โดยคณะกรรมาธิการยุโรปจะเป็นเป็นผู้ตรวจสอบระดับความเข้มข้นของ
การคุ้มครองข้อมูลในประเทศที่สามนั้นว่าเพียงพอหรือไม่  

ในปัจจุบันนี้คณะกรรมาธิการยุโรปได้ให้การรับรองการคุ้มครองข้อมูลของประเทศหรือ
เขตปกครองตนเองต่อไปนี้ว่าเพียงพอต่อการโอนถ่ายข้อมูล คือ สวิตเซอร์แลนด์ 
แคนาดา นิวซีแลนด์ อิสราเอล อาร์เจนตินา สหรัฐอเมริกา (ผ่าน Privac Shield 
Framework) อุรุกวัย อันดอร์รา หมู่เกาะแฟโร เกิร์นซีย์ ไอล์ออฟแมน และ เจอร์ซีย์  



การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                                                         www.bunma.eu 

 

6 
 

 โดยการให้การันตีการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสมและมีกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนที่
เกี่ยวข้องมารองรับและมีมาตรการการแก้ไขปัญหาที่ได้ผล (มาตรา 46) 

 เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมอย่างชัดเจน (มาตรา 49) โดยต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลได้
ทราบถึงความเสี่ยงในการโอนถ่ายข้อมูลอย่างรัดกุม ทั้งการโอนถ่ายไปยังประเทศที่
สามที่ยังไม่มีการให้การคุ้มครองข้อมูลหรือมีการคุ้มครองข้อมูลไม่เพียงพอ 

ผูดู้แลตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ 

ผู้ที่คอยตรวจสอบให้ผู้ที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (บริษัทหรือองค์กรหรือหน่วยงาน) ปฏิบัติตามระเบียบ
อียูว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือ หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องที่ โดยการท างาน
จะเป็นในรูปแบบการตรวจสอบตามค าร้องเรียนและการสุ่มตรวจ 

ข้อมูลติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลกลางของเยอรมนี 
Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) 
(The Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information) 

Husarenstr. 30 , 53117 Bonn 
Telefon: +49 (0)228-997799-0 
Fax: +49 (0)228-997799-5550 
E-Mail: poststelle@bfdi.bund.de 

บทลงโทษ  

หากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป็นไปตาม “ระเบียบอียูว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล” หรือมีการฝ่าฝืน จะมีโทษปรับตามความรุนแรงของการฝ่าฝืน ระหว่าง 10-20 ล้านยูโร 
หรือ ระหว่างร้อยละ 2-4 ของรายได้รวมทั่วโลกของบริษัท โดยเลือกจ านวนเงินปรับตัวที่สูงกว่า      
โดย “ระเบียบอียูว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ยังไม่ได้ก าหนดอายุความแต่อย่างใด  

นอกจากนี้แล้ว หากเจ้าของข้อมูลเห็นว่าการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้นั้นท าให้เกิดความเสียหาย
แก่ตนเองหรือผู้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิฟ้องเรียก
ค่าเสียหายได้ 

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางข้อมูลซึ่งอาจท าให้เกิดความเสี่ยงต่อเจ้าของข้อมูลได้ บริษัทหรือองค์กร
หรือหน่วยงานที่เก็บข้อมูลเอาไว้ต้องรีบแจ้งหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องที่ภายใน 72 ชั่วโมง  

  
อ้างอิง 
เรียบเรียงสรุปโดย www.bunma.eu จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้  
- EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) [General Data Protection Regulation (GDPR)]: Regulation 

(EU) 2016/679:  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC, as of 16 May 
2016 

- Datenschutz-Grundverordnung – Information der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit (BfDI) [General Data Protection Regulation – Information of the Federal 
Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (BfDI)], September 2017 

- http://www.bmjv.de 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC

