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Ântwert vum Kommunikatiouns- a Medieminister Xavier Bettel op 

d'parlementaresch Fro N“ 880 vum honorabelen Deputéierten Sven Clement

1. Hâr Premierminister, kéint Dir eis eng Lëscht virleeë mat allen Datebanken, Fichieren a Karteîen, déi 
momentan beim lëtzebuergesche Staat existéieren?

Et existéiert keng exhaustiv an zentral Lëscht vun ail Datebanken, Fichieren, Repertoiren a Karteien, mee et 
gëtt eng Erfaassung vun den Activités de Traitement, déi perséinlech Date beinhalten, um Niveau vun den 
eenzelen Departementer, Venwaltungen an Servicer - déi als Responsable du traitement agéieren - gemaach. 
Dës Registere ginn am Aklang mam Artikel 30 vum Dateschutzreglement erstallt an à Jour gehalen.

Zesummen geholl ginn, laut deenen dem Commissariat à la protection des données auprès de l'État zur 
Verfügung stoenden Informatiounen, z. Z. ronn 1400 Activités de traitement an Dateschutzregistere vun den 
eenzelen Administratiounen gefouert.

Dat betrëfft ënnert anerem folgend Aktivitéiten :

am Beraich vun den Affaires étrangères et européennes: d'Pàss, d'Visa'en, d'Assistance vun den 
Lëtzebuerger am Ausiand an d'Activités diplomatiques. Ze erwahnen ass e.A. och den Volet vun der 
Immigratioun (z.B. Autorisations de séjour. Asile, Centre de rétention);

am Staatsministère: e.A. Dossier'en vum Contentieux, deen den Staat betrefft. Dozou kommen 
Verdeelerlëschten an Akkreditatiounen fir Presseorganer an Medien vum Service d'information et 
presse (SIP), Subsidendossieren vum Fonds national de soutien à la production audiovisuelle 
(FONSPA) an Verléihung vun Dekoratiounen an Medailen;

fir den Ministère de la Justice: den Indigénat (Lëtzebuerger Nationalitéit), d'Waffeschainer an den 
Encadrement vun den Gardienage-, Geldtransport- an Sécherheetsfirmen;

am Beraich vun der Ekonomie: Dossieren vun den Autorisations d'établissement, Subsiden, 
Promotion économique an d'Etüden an Sondagen vum Institut national de la statistique et des études 
économiques du Grand-Duché de Luxembourg (STATEC);

- fir den Finanzberàich: besonnesch Trésorerie vum Staat, d'Steieren an den Enregistrement (TVA,...), 
Douanes et accises, wéi och den Kadaster;

am Beraich vun der Santé: d'Zouloossungen vun den reglementéierten Gesondheetsberuffer (z.B. 
Dokteren an Apdikter), den Encadrement vum Gesondheetssecteur (Planification hospitalière), déi 
verschidden Preventiounsprogrammer (z.B. Kriibs, Drogen an HIV), Dekiaratiounen vun ustiechenden 
Krankheeten;

am Beraich vun der sozialer Sécherheet: d'Affiliatiounen, d'Prestatiounen (Kranke-, Pensiouns-, 
Onfall- a Fleegeversécherung), d'Mutualité des employeurs, d'Judiriktiounen vun der sozialer 
Sécherheet, d'GeselIschafte fir géigesâiteg Hëllef (Mutuellen);

- am Beraich vum Erzéiungs- an Héichschouiwiesen: d'Organisatioun vun den Schoulen an den Lifelong 
Learning Programmer, wéi och d'Mise en oeuvre vum Gesetz vum 18. Maerz 2013 (Loi modifiée du 
18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves). 
Dozou kommen d'Studiebâihëllefen an d'Unerkennung vun den Diplomer. Net ze vergiessen sinn och 
Beraicher vun der Famill, der Integratioun, dem Logement (Aides au logement) an dem Sport (Sport- 
loisir, Sport-compétition, Médico-sportif);
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am Beraich vun der Mobilitéit: Dossier'en vun den Führerschainer an den Immatrikulatiounen, sou 
wéi den Encadrement vun den Taxi-, Bus- an Transportfirmen;

fir d'Fonction Publique: souwuel d'Examen an Astellungen, wéi och d'Gestioun vum Personal vum 
Staat (Carrière, Promotioun, Remuneratioun, Pensiounsrechter, Discipline,...). Fir Gemengepersonal 
ginn déi Aufgaben vum Inneministère assuréiert. Dësen féiert och eng Lëscht vun den Élus 
communaux;

fir d'Agriculture: den Encadrement vun den Baueren- an Wënzerbetrieber (y compris technesch an 
finanziell Hëllefen) an fir den Environnement, Autorisatiounen an Hëllefen;

am Beraich vum Aarbechtsministère stiechen besonnesch d'Aktivitéiten vun der Agence pour le 
développement de l'emploi (ADEM) an der Inspection du Travail et des Mines (ITM) ervir;

am Bereich vum Aménagement du territoire, kennt d'Département ganz ponktuell a Kontakt mat 
perséinlechen Donnéeen, sief ët am Kader vu gewëssen Studien oder am Kader vun 
Consultatiounsprozeduren.

Zousatziech sinn folgend Traitementer an den Aktivitéiten vun den meeschten Departementer, 
Verwaltungen an Servicer vum Staat erëmzefannen. Et handelt sech heibâi ënnert anerem ëm :

den Rekrutement an d'Gestioun vun hirem Personal vum Staat;

- den Suivi vun den Congé'en an den Absencen;

d'Aarbechtszaitgestioun;

d'Formatioun vum Personal an d'Evolutioun vun der Carrière; 

d'Notes de frais an professionnel! Deplacementer; 

den Budget an d'Gestion financière (SAP);

d'Consultatioun vum Registre national des personnes physiques (RNPP);

déi professionell an sektoriell Kontaktiëschten an déi institutionell an ëffentlech Relatiounen vum 
Staat.

D’Registere stinn der nationaler Dateschutzautoritéit (CNPD) am Aklang mam Dateschutzreglement zur 
Verfügung.

2. Waat genee gëtt an den jeeweilegen Datebanken, Fichieren oder Karteie festgehalen?

D'perséinlech Date ginn vun den jeeweilegen Verwaltungen fir Noutwendegkeeten vun hiren gesetziech 
fixéierten Missiounen gespàichert an genotzt. Am Respekt vun den Grondprinziper vum Dateschutz ginn 
nëmmen Donnéeë veraarbecht, déi adéquat, pertinent an néideg sinn fir den Zweck, deen d'Administratioun 
verfollegt (dësen Zweck muss och am Aklang mat den gesetziechen Missiounen vun der Administratioun 
sinn).

3. Kéint Dir eis, fir ail eenzel Datebank, Fichier oder Kartei di jeeweileg legal Basis nennen?



D'perséinlech Daten, déi vun den Administratiounen an den betreffenden Datebanken, Fichier an Karteien 
gehalen ginn, ginn generell op Basis vum Artikel 6, Paragraph 1, Punkten c) an e) vum Dateschutzreglement 
veraarbecht. Dëss Traitementer sinn entweder vun der Gesetzgebung virgeschriwwen oder sinn néideg fir 
d'Exekutioun vun enger Missioun d'intérêt public oder enger Prérogative d'autorité publique, déi der 
zoustanneger Verwaltung am Aklang mat der jeeweileger sektorieller Gesetzgebung zoukënnt,

D'Veraarbechtung vun sensibelen Date (z.B. Gesondheetsdate) fënnt op Basis vum Artikel 9, Paragraph 2 vum 
Dateschutzreglement (le cas échéant, wéi am nationalen Gesetz ëmgesat) statt. Dëst ass speziell den Fall 
wann den Traitement néideg ass fir eng Missioun d'intérêt public am Beraich vun der Santé publique (z.B. 
am Kader vun engem Programme organisé de dépistage) oder fir Zwecker vun der Prise en charge sanitaire. 
Weider Grënn, déi esou eng Veraarbechtung erlaben, sinn, dass déi betraffen Persoun hiert' Averstandnis 
ginn huet, oder dass se néideg ass vir d'Geltendmachen, Ausübung oder Verdeedegung vun Rechtuspréch.

Schiussendlech gesait suwuel d'Dateschutzreglement wéi och d'Dateschutzdirective vir, dass perséinlech 
Donnéeë betreffend strofrechtiechen Veruerteelungen oder Strofdoten ënnert behordiecher Opsicht oder 
am Aklang mam nationalen, respektiv dem EU-Recht, daerfen veraarbecht ginn. Dëst betrefft z.B. Prozesser 
wéi den Rekrutement beim Staat. D'Regierung weist des Weideren drop hin, datt verschidde Ministèren, 
Verwaltungen an ëffentlech Autoritéiten op Grond vu spezifesche sektoriellen Texter, Renseignementer 
iwwer Strofdoten a penal Uerteeler betreffend eenzei Persounen an hiren Dossieren traitéieren. Am 
Transport-Secteur ass dëst den Fall fir d'Servicer vum Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, déi fir 
d'Ausstellen an Zeréckzéie vun Führerschainer zoustânneg sinn. Des Weideren sinn dat och den Service de la 
navigation, wat Verstéiss géint d'Reegelen iwwer d'Banneschëfffaart ugeet an d'Direction des Transports 
publics, wat Persounen ugeet, géint déi e Verbuet den ëffentlech Transportmëttel ze betriede gefrot oder 
verhaange ginn ass.

4. Wien huet Accès op dës Datebanken, Fichieren a Karteien ? Sinn des Banque de données effikass géint 
illicitt Zougrëffer, Cyberattacken an Mëssbrâich ofgeséchert?

D'staatlech Administratiounen ginn bei der Bedreiwung vun den informateschen Systemer duerch den 
Centre des technologies de l'information de l'Etat (CTIE) ënnerstëtzt.

Den CTIE huet an dësem Kontext als gesetziech Missioun, fir d'informatesch Sécherheet an den Limitten vun 
sengen Attributiounen ze gewahrieeschten. Den CTIE iwwerhëlt am Beraich vun der informatescher 
Sécherheet vis-à-vis vun den Administratiounen och eng berodend Roll, fir d'Sécherheet vun den 
perséinlechen Date beschtméiglech ze garantéieren. Een Aspekt dovunner ass, dass séchergestallt gëtt, dass 
nëmmen déi fir déi jeeweileg Dateveraarbechtung zoustânneg Administratiounen Accès ob perséinlech 
Donnéeë kréien. Den CTIE mëscht och reegelméisseg Auditten an kuckt d'Datesécherheet um aktuellsten 
Stand ze halen. Och Acteuren wéi d'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'information (ANSSI), den 
CERTgouvernemental Luxembourg (GOVCERT), d'Cyberworld Awareness and Security Enhancement Services 
(CASES) an Security made in Lëtzebuerg droen zur Datesécherheet beim Staat bai.

D'Agenten vun den Verwaltungen ginn och sensibiliséiert, dass se Donnéeë nëmmen fir Zwecker vun hirer 
Missioun dëerfen veraarbechten.

5. Wéi vill Persounen hunn Accès zu dësen Datebanken, Fichieren a Karteien? Kéint dir eis e prâzise Chiffer 
nennen ?

Accès hunn déi Agenten, déi vun hirem Chef d'administration designéiert ginn sinn, well se dat am Kader vun 
der Ausübung vun hirer jeeweileger Funktioun brauchen, compte tenu vun der Struktur vun der 
Administratioun.

D'Accès'en duerch aner Administratiounen fannen nëmmen an den Limitten vum Gesetz statt.



6. Wéi steet et ëm den droit d'Accès, den droit à la rectification an den droit à la suppression vun de 
Biergerinnen a Bierger am Zesummenhank mat den Donnéeën, déi gesammelt goufen a gesammelt ginn ?

Jiddereen huet am Aklang mam Dateschutzreglement d'Recht, firseng perséinlech Daten ze accédeieren, se 
berichtegen ze loossen falls noutwendeg, oder d'Laschen dovunner bei der Administratioun unzefroen, déi 
fir den Traitement zoustanneg ass. D'Administratiounen sinn och dozou ugehalen, fir den Exercice vun den 
Dateschutzrechter ze facilitéieren.

Et ass awer ze betounen, dass dës Rechter net absolut sinn. Si kennen, am Respekt vun den Grondrechter, 
limitéiert ginn. Dëst ass an verschiddenen Fall schonns direkt am Dateschutzreglement virgesinn (z.B. kann 
d'Recht ob Laschung vun den Donnéeë net applizéiert ginn, wann d'Veraarbechtung vun den Daten duerch 
en Gesetz virgesinn ass). An aneren Fall huet den nationalen Gesetzgeber am Aklang mam 
Dateschutzreglement Limitatiounen virgesinn (z.B. fir Fall, w/ou den Exercice vum Recht d'Veraarbechtung 
vun den Daten fir wëssenschaftiech Zwecker onméiglech mëscht).

Déi dote Rechter, déi am Dateschutzreglement fir den allgemengen Dateschutzregime virgesi sinn, déi ginn 
et natierlech och an de Beraicher vum Strofrecht a vun der nationaler Sécherheet, sou wéi et an den Artikelen 
13 bis 17 vum Dateschutzgesetz vum 1. August 2018 (Loi du 1er août 2018 relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi 
qu'en matière de sécurité nationale), dat d'Dateschutzdirektiv 2016/680 transposéiert huet, virgesinn ass. 
Well et an deenen zwee Beraicher awer speziell Contrainten a Besoinë ginn, sinn déi Rechter an der Direktiv 
2016/680, an doduerch och am Dateschutzgesetz vum 1. August 2018 (Loi du 1er août 2018 relative à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière 
pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale), sou formuléiert ginn, dass si deene Contrainten a Besoinen 
och Rechnung droen.

7. Har Premierminister Bettel, goufen di besoten Datebanken, Fichieren a Karteien, am Kader vum RGPD, 
deen 2018 a Kraaft getrueden ass, op hier Konformitéit mat dësem neie Gesetz gepréift an, le cas échéant, 
adaptéiert?

D'Regierung huet sech duerch Dateschutzgesetz vum 1. August 2018 portant organisation de la CNPD et mise 
en œuvre du règlement UE 2016/679 Moye'en ginn, fir Konformitéit vun den Dateveraarbechtungen duerch 
staatlech Administratiounen par Rapport zur neier Dateschutzgesetzgebung beschtméiglech ze 
gewahrieeschten.

An dësem Kader ass beim Staat den Commissariat pour la protection des données auprès de l'État ageriicht 
ginn, mat der Aufgab fir den Dateschutz beim Staat ze developpéieren, d'Agenten ob Dateschutzfroen ze 
sensibiliséieren an gutt Praxissen bei den Administratiounen ze fërderen. Dateschutzexperten vum 
Kommissariat ënnerstëtzen zudeem déi verschidden Administratiounen, déi dem Dateschutzgesetz vum 1. 
August 2018 portant organisation de la CNPD et mise en œuvre du règlement UE 2016/679 ënnerleien (c.à.d. 
dovunner ausgeschloss d'Justiz, d'Police, den Service de renseignement de l'État (SRE) an d'Arméi) am 
stannegen Prozess fir Dateveraarbechtungen ob hier Konformitéit mat den neien Dateschutzgesetzer ze 
iwwerpréiwen an, le cas échéant, an Aklang ze bréngen.

Dësen Prozess huet awer net eréischt mat der Entrée en Vigueur vum Dateschutzgesetz vum 1. August 2018 
portant organisation de la CNPD et mise en œuvre du règlement UE 2016/679 ugefaangen.

Op Initiativ vun der Regierung huet dësen Travail de mise en conformité schon en Amont ugefaangen. An 
dësem Kader sief erwàhnt, dass schonns virun 3 Joer en Groupe de travail interministériel vun der Regierung 
en Place gesat gouf, fir sech ob den Dateschutzreglement ze preparéieren. Et gouf och en Plan d'action mat 
5 Etappen ausgeschafft. Dësen beinhalt z.B. eng Sensibilisatioun vun den Chefs d'administration an eng 
Opstellung vun Dateschutzregisteren nom Artikel 30 vum Dateschutzreglement. Des Weideren ass en 
groussen Fokus ob Sensibiliséierung vun den Agenten geluecht ginn. E.A. gouf den 5. Oktober 2017 eng



Journée d'information an Prasenz vum M. Giovanni Buttarelli (Contrôleur européen de la protection des 
données) an der CNPD organiséiert, un deier 140 Decideuren an Beamten aus allen Verwaltungen vum Staat 
deelgeholl hunn.

No der Entrée en Vigueur vum Dateschutzgesetz vum 1. August 2018 portant organisation de la CNPD et mise 
en œuvre du règlement UE 2016/679 huet sech dëss Aarbecht weider intensivéiert, notamment duerch 
dosenden Aarbechtssëtzungen queesch duerch den Staatsapparat.

Et goufen 5 Bléck vun Formatiounen um Institut national d'administration publique (INAP) organiséiert. Hei 
goufen d'Agenten notamment iwwert d'Grondprinzipien vum Dateschutz, d'Transparenzverpflichtungen vun 
der Administratioun, d'Rechter vun den Leit an iwwert d'Analyse d'impact fir besonnesch sensibel 
Traitementer informéiert. Des Aarbechten ginn um Terrain an Zesummenaarbecht mam Reseau vun 120 
Dateschutzbeobtraagten an Referenten, déi ënnert dem Kommissariat senger Guidance schaffen, 
weidergefouert an verdéift.

Duerch dat neit' Dateschutzgesetz si Pouvoire vun der onofhangeger nationaler Dateschutzkommissioun 
(CNPD) fir Kontrollen zum Respekt vun den Dateschutz Reegelen duerchzeféiere signifikativ ausgedeent ginn. 
Regierung huet dëser neier Roll Rechnung gedroen a souwuel den Effektiv, ewéi och finanziell Moyene vun 
dëser Autorité indépendante verstaerkt.


