
Fernand ETGEN
President vun der

Deputéiertechamber
19, um Krautmaart
L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, den 12/05/2020

Här President,

Sou wéi den Artikel 84 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech
Iech, dës dringend parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Digitalisatioun, Bildung
& Justiz weiderzeleeden.

Den Educatiounsministère huet rezent d'Ausschreiwunge gemaach, fir ee  "pool national
études surveillées" an ee "pool national accueil d'enfants" opzestellen. De Ministère gëtt
dobäi vum CGIE ënnerstëtzt, deen een Online-Aschreiwungs-Formulaire opgestallt huet, an
deem perséinlech Donnéeën ergraff ginn, dorënner och d'Matricule an d'perséinlech
Ënnerschrëft. Dësen Online-Formulaire kënnt vun der US-amerikanescher Firma Formstack a
leeft also iwwer amerikanesch Serveren, also ausserhalb vun de Reegele vum europäeschen
Dateschutz (RGPD).

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

1. Consideréieren d'Ministeren, datt de Formstack-Formulaire deenen
Dateschutzstandarden entsprécht, déi mir zu Lëtzebuerg oder an der EU uwenden?

2. Firwat benotzt d'Regierung fir dëse Formulaire
1. keen Open Source?
2. kee lëtzebuergeschen, voire europäeschen, Server?

3. Ass d'Regierung der Meenung, datt eng Formstack–Ënnerschrëft den néidege Krittäre
vum eIDAS entsprécht, wëssend, datt mat der Ënnerschrëft eng Consultatioun vum
Casier judiciaire erlabt soll ginn?

Mat déiwem Respekt,

CLEMENT Sven
Député

QP N° 2194

Le caractère urgent de la question n’a pas été reconnu (12.05.2020)

cwirtgen
Reçu



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de l'éducation nationale, 
de l'Enfance et de la Jeunesse 

Luxembourg, le 16 juin 2020 

Monsieur le Ministre aux Relations avec 
le Parlement 

Service central de Législation 
5, rue Plaetis 
L-2338 Luxembourg 

Concerne : question parlementaire n° 2194 de Monsieur le Député Sven Clement 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe la réponse à la question parlementaire posée par 

l'honorable Député Sven Clement. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma parfaite considération. 

Claude Meisch 
_.,...; 

Ministre de !'Éducation nationale, de !'Enfance et de la Jeunesse 

calff
Reçu



Antwert vum Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend op d'parlamentaresch Fro Nr. 2194 vum 

honorabelen Har Deputéierte Sven Clement 

Ad 1} 

Fir Lëtzebuerg a fir d'EU ass den Dateschutz duerch d'Dateschutz-Grondveruerdnung 2016/679 
(GDPR) reglementéiert. Am Artikel 45, Paragraf 1, ass eng lwwermëttlung vu 
persounebezunnenen Donnéeën un eng international Organisatioun erlaabt, wann d'Europaesch 
Kommissioun beschloss huet, datt déi betreffend international Organisatioun een 
ugemoossene Schutzniveau huet. 

Ee vun der Europaescher Kommissioun 2016 unerkannte Schutzniveau ass d'EU-US-Dateschutzschëld 
(EU-US Privacy Shield). Dei amerikanesch Gesellschaft "Formstack" ass konform zum EU-US
Dateschutzschëld an ass och zertifiéiert, wat ee mat Hëllef vum follgendem Link iwwerpréiwe kann: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TVUtAAO&status=Active. 

Weil d'Societéit "Formstack" kee Sëtz an der EU huet, huet dës Gesellschaft een EU-Vertrieder, wat 
konform ass zum Artikel 27 vum GDPR, an dat iwwer den DPR Group (https://www.dprgroup.com). 
Aus deem Gronn entsprécht d'Kollekt, d'Ofspaicheren an d'Opruffe vun den Donnéeën iwwert ee 
Formstack-Formulaire den Dateschutzstandarden, déi mir zu Lëtzebuerg oder an der EU uwenden. 

Doriwwer eraus ass den Accès op Donnéeën, déi duerch ee Formulaire gesammelt goufen, mat enger 
duebeler Authentifikatioun ofgeséchert, dat heescht, datt ail Persoun vum Ministère fir Educatioun, 
Kanner a Jugend (MENJE), déi op déi Donnéeë wëll zougraifen, sech mat enger 
Authentifizéierungsmethod (Luxtrust, IAM-Token} muss authentifizéieren. 

Ad 2) 

1. De MENJE probéiert ëmmer do, wou et eng Méiglechkeet gëtt, op Open-Source-Produiten 
zeréckzegraifen. An dësem konkreete Fall gëtt et awer keng Open-Source-Produiten, déi den 
Ufuerderungen u komplex Formulairë gerecht ginn. Aus deem Gronn huet sech de MENJE, no 
enger déiwer Analys vun ail de Produiten um Marché, fir de Produit vu "Formstack" entscheet, 
och grad aus deem Gronn, well "Formstack" konform zu eisen Dateschutzufuederungen ass. 

2. Bei einfache Formulairen ass déi Fro sécherlech berechtegt an et kéint een effektiv déi 
Formulairen intern erstellen an déi ofgefroten Donnéeën op lëtzebuergeschen oder europaesche 
Serveren ofspaicheren. Et ass awer esou, datt et sech oft ëm "intelligent" Formulairë mat logesche 
Funktiounen, mat automateschen Notifikatiounen, a mat integréierten Aarbechtsofleef handelt, 
déi een net einfach ëmmer erëm nei erstelle kann. Fir den Aarbechtsopwand an domadder och 
indirekt Kaschten ze reduzéieren, gouf op e professionellen Outil zeréckgegraff. 

Ad 3} 

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 soli benotzt 
ginn. 

Allerdéngs kann eng Persoun iwwert eng Formstack-Ënnerschrëft seng aktiv Awëllegung ginn, 
konform zum Artikel 7 vum GDPR. 
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