
Fernand ETGEN
President vun der

Deputéiertechamber
19, um Krautmaart
L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, , den 07/08/2020

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech
Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Digitalisatioun & Bildung
weiderzeleeden.

An enger rezenter Fro n°2194 hat ech den Educatiounsminister ëm d'Dateschutzkonformitéit
vun engem Formstack-Formulaire gefrot. Effektiv gi bei Formstack d'Donnéeën op een US-
Server geleet, also ausserhalb vum europäesche Geltungsberäich vum europäeschen
Dateschutzreglement (GDPR).

An der Tëschenzäit goufen och weider Dokumenter vum Educatiounsministère iwwer
Formstack op d'Plaz gesat, wou och erëm sensibel Donnéeë vu Mannerjärege gefrot goufen.

De Minister hat mir op meng Fro geäntwert, datt d'Erhiewe vun Donnéeën zu Lëtzebuerg
mat Formstack dateschutzkonform wär, well Formstack ënnert dem EU-US Privacy Shield
konform zertifiéiert wär. 

Ma genee dëse Privacy Shield gouf an engem Urteel vum Europäesche Geriichtshaff de 16te
Juli 2020 ënnert d'Lupp geholl a vun de Riichter fir ongëlteg erkläert.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

1. Sinn nom Urteel vum EuGH de 16te Juli 2020 nach Formulairë vu Formstack beim
Educatiounsministère aktiv gewiescht? Falls jo, op wéi enger legaler Basis?

2. Wäert de Minister an Zukunft, ugesiichts vun der Rechtskräftegkeet vum EuGH-Uerteel,
weiderhin op Formstack-Formulairen zeréckgräifen? 

3. Huet den Educatiounsministère mëttlerweil eng dateschutzkonform Léisung fir
d'Opstelle vun esou Dokumenter fonnt?

4. De Bildungsminister huet an der vireger Äntwert Folgendes geschriwwen:

Et ass esou, datt de MENJE weess, datt eng Formstack-Ënnerschrëft net den
néidege Kriterie vum elDAS entsprécht an dofir am Prinzip net op Formstack-



Formulairen an deem Kontext soll benotzt ginn. Allerdéngs kann eng Persoun
iwwert eng Formstack-Ënnerschrëft seng aktiv Awëllegung ginn, konform zum
Artikel 7 vum GDPR.

Firwat huet de Minister an deem Fall kee Gebrauch vun der Plattform "myguichet.lu"
gemaach, wou d'Biergerinnen a Bierger sech ganz nom eIDAS-Reglement
authentifizéieren kënnen a wou schonns zënter Joren eng Villzuel vun administrativen
Demarchen duerchgefouert ginn?

5. De Bildungsminister huet erkläert, dass aus Komplexitéit- a Käschtegrënn op de
professionellen, "intelligente" Formulaire vu Formstack zeréckgegraff ginn ass. Kann
den Digitaliséierungsminister erklären, firwat den CTIE mat engem Budget vun 155
Milliounen Euro net déi néideg Ressourcen huet, fir selwer esou Formulairen
opzestellen? 

Mat déiwem Respekt,

CLEMENT Sven
Député


