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1.0 Indledning
Et menighedsråd har ansvar for at overholde reglerne om persondatabeskyttelse – det kaldes også GDPRregler.
Denne Værd at vide om GDPR for menighedsråd indeholder viden og praktiske tips til, hvordan I konkret
kan leve op til reglerne. Der er regler både for registrering af personlige data, følsomme data, behandling
af oplysninger, oplysningspligt om indsamling, ret til indsigt og flere emner. Vejledningen bliver udbygget
efterhånden som GDPR-nyhederne udgives i Landsforeningens nyhedsbrev. Tilmelding til Landsforeningens
nyhedsbrev kan ske på Landsforeningens hjemmeside.
Denne vejledning kan menighedsrådene benytte som opslagsværk, finde svar på de mest stillede spørgsmål
om GDPR samt finde konkret vejledning til, hvordan menighedsrådet kan gribe arbejdet med GDPR an. Det
sidste afsnit i vejledningen beskriver den juridiske baggrund for de praktiske anvisninger.
De gældende regelsæt er EU's Databeskyttelsesforordning (Forordning (EU) nr. 2016/679 af 27. april 2016)
samt databeskyttelsesloven (Lov nr. 502 af 23/05/2018).
I løbet af dokumentet henvises der flere gange til et grupperum. Grupperummet findes på Den Digitale
Arbejdsplads (kræver login) og hedder Databeskyttelse.
Betragt persondata som noget, I låner. Dvs. pas på det (data skal beskyttes), lån det ikke ud til andre (data
bør ikke deles med andre) og aflever det efter brug (data skal slettes).

1.1 Afgrænsning
Menighedsrådet er kun dataansvarlig for behandling af personoplysninger, som falder under
menighedsrådets ansvarsområde.
Behandling af personoplysninger i forbindelse med opgaver, som hører under embedets (præstens)
ansvarsområde, er menighedsrådet ikke dataansvarlig for. Det er fx kirkebogsføring og behandling af
anmodninger om kirkelige handlinger (nadver, dåb, konfirmation, vielse, begravelse). I det omfang en
kirkefunktionær bistår præsten eller løser opgaven under præstens instruktion, hører det under præstens
ansvarsområde.

2.0 Overordnede forhold
2.1 Privatlivspolitik
Alle menighedsråd skal udarbejde en privatlivspolitik, der informerer om hvordan I indhenter, opbevarer og
sletter oplysninger om personer, der har kontakt til kirken eller menighedsrådet. Det kan fx være
oplysninger om medlemmer af menigheden, medarbejdere, samarbejdsparter og øvrige personer, som
menighedsrådet er i kontakt med.
Hvis I ikke selv har udarbejdet en privatlivspolitik, kan I se en tekstskabelon til privatlivspolitik, som blot skal
udfyldes med menighedsrådets navn og kontaktoplysninger. Klik her for tekstskabelon til privatlivspolitik.
Skabelon kan også findes i grupperummet på DAP under ”Registreredes rettigheder”.
Når I har lavet en privatlivspolitik, skal I informere om jeres privatlivspolitik overfor personer, der
henvender sig til sognet og som I behandler oplysninger om.
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Når I modtager en mail på en af de officielle mailadresser, skal I sende et (auto)svar. Svaret skal enten
indeholde jeres privatlivspolitik - eller indeholde et link til sognets hjemmeside, der viser
privatlivspolitikken (man skal lande direkte på privatlivspolitikken ved at klikke på linket).
En officiel mailadresse er de mailadresser, der fremgår af jeres hjemmeside og www.sogn.dk. Det kan fx
være 1234@sogn.dk, 1234fortrolig@sogn.dk, kirke.sogn@km.dk.
Ved behov for hjælp til opsætning af autosvar, kontakt Folkekirkens IT. Se mere om autosvar på mails
indeholdende privatlivspolitikken under pkt. 3.2.
Privatlivspolitikken skal derudover placeres på egen hjemmeside og i nyhedsbreve samt på opslagstavler,
hvis der fx laves tilmeldingslister til arrangementer.
Gennemgå og opdater privatlivspolitikken en gang om året.
Tjekliste
o

Har I udarbejdet en privatlivspolitik?
o Hvis nej, se vejledning til hvordan privatlivspolitik udarbejdes
o Hvis ja, gør den tilgængelig på egen hjemmeside
o Hvis ja, henvis til den i autosvar ved henvendelser til jeres hovedpostkasse(r).

2.1.1 Privatlivspolitik for ansøgere, nuværende og fratrådte medarbejdere
Ansøgere og medarbejdere skal oplyses om, hvordan I behandler deres personoplysninger. Menighedsrådet
skal derfor udarbejde en privatlivspolitik for ansøgere, nuværende og tidligere medarbejdere.
Hvis I ikke selv har udarbejdet en privatlivspolitik for ansøgere, nuværende og fratrådte medarbejdere, kan
I se en tekstskabelon til privatlivspolitik her, som blot skal udfyldes med menighedsrådets navn og
kontaktoplysninger.
I skal linke til privatlivspolitikken i stillingsopslag eller alternativt sende den med kvitteringen for
modtagelse af ansøgningen. I skal også udlevere privatlivspolitikken til nuværende medarbejdere.
Tjekliste
o

Har I udarbejdet en privatlivspolitik for ansøgere, nuværende og fratrådte medarbejdere?
o Hvis nej, se vejledning til hvordan privatlivspolitik udarbejdes
o Hvis ja, udlever den til jeres medarbejdere
o Hvis ja, henvis til den i stillingsopslag alternativt send til ansøgerne med kvitteringsmail.

3.0 Hjemmeside, mail, kirkeblad og DAP
3.1 Cookies på hjemmeside
I har informationspligt overfor personer, der bruger jeres hjemmeside, hvis I har en hjemmeside der
anvender cookies.
Hvad er en cookie?
En cookie er en tekstfil, der sættes på besøgerens computer, når vedkommende besøger en hjemmeside. I
denne tekstfil gemmer hjemmesiden informationer, som den gerne vil kunne læse, næste gang
vedkommende besøger siden. Det er ofte informationer, der bruges til statistik og analyse, og er helt
ufarlige.
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En cookie er en tekstfil, ikke en programfil. Det betyder, at cookien ikke selv kan gøre noget på besøgerens
computer. Den kan ikke indsamle oplysninger, sprede virus eller på anden måde gøre skade. Indholdet af
cookies læses og skrives af de hjemmesider, vedkommende som bruger besøger.
Menighedsrådet er ikke forpligtet til at indhente cookies. Hvis der ikke anvendes cookies på egen
hjemmeside, så skal menighedsrådet ikke gøre mere.
Hvis menighedsrådet anvender cookies på egen hjemmeside (ikke sogn.dk, da siden hører under
Kirkeministeriet), skal der oplyses herom, når man benytter hjemmesiden. Bemærk, at informationen skal
beskrive alle de cookies, som anvendes.
Når sognets hjemmeside besøges, skal der straks komme en ”pop-up” med cookiepolitikken og et ”Accept”felt til accept af indhentelse af nødvendige/andre cookies.
Spørg evt. jeres hjemmesideudbyder, hvilke cookie-løsninger der tilbydes.
Se cookiepolitik her. Den findes også på DAP i grupperummet under ”Registreredes rettigheder”.
Tjekliste
o

Bruger I cookies?
o Hvis ja, har I en cookiepolitik?
o Hvis ja, så skal I have en pop-up ”accept”-knap på hjemmeside
o Hvis nej, så skal I ikke gøre mere

3.2 Standardmeddelelser ved mails - Oplysningspligt
Når der indsamles personoplysninger, skal de registrerede modtage en række informationer, blandt andet
om den påtænkte behandling (dette betegnes som menighedsrådets oplysningspligt). Dette gøres i praksis
via standardmeddelelser.
Når I modtager en mail på en af de officielle mailadresser, skal I sende et (auto)svar til opfyldelse
af oplysningspligten ved den første henvendelse til menighedsrådet/sognet. Svaret skal enten indeholde
jeres privatlivspolitik (se pkt. 2.1) - eller indeholde et link til sognets hjemmeside der viser
privatlivspolitikken (man skal lande direkte på privatlivspolitikken ved at klikke på linket). Hvis man ikke har
egen hjemmeside, hvor privatlivspolitikken placeres og linkes til, så skal privatlivspolitikken sendes med.
Der findes her en skabelon til en standardmeddelelse, som menighedsrådet kan benytte. Skabelonen er
også tilgængelig i grupperummet under ”Registreredes rettigheder” (skabelonen er navngivet
”Oplysningspligt”).
De ansatte skal ikke benytte private mailadresser og en privat mailadresse skal ikke fremgå af jeres
hjemmeside.

3.3 Nyhedsbreve
Hvis menighedsrådet tilbyder udsendelse af et nyhedsbrev, skal modtagere af nyhedsbrevet samtykke til
den behandling af personoplysninger, som finder sted i forbindelse med registrering af modtagerens
oplysninger.
Eksempel på den meddelelse, som skal fremgå ved tilmeldingen til modtagelse af et nyhedsbrev, kan ses i
dette samtykke til nyhedsbrev.
Menighedsrådet skal sikre sig, at modtagere af nyhedsbreve aktivt har tilmeldt sig.
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Menighedsrådet skal informere om, at modtagere af nyhedsbreve har ret til nemt og gratis at afmelde sig
nyhedsbrevet. Det skal tydeligt fremgå af hvert eneste nyhedsbrev, at det er muligt at afmelde sig.
Ovenstående gælder uanset hvilket format nyhedsbrevet har, dvs. om det er mail, sms eller brevpost.

3.4 Offentliggørelse af billeder og videooptagelser
Offentliggørelse af billeder og videooptagelser på internettet af genkendelige personer betragtes som en
behandling af personoplysninger. De databeskyttelsesretlige regler skal derfor være opfyldt, for at en sådan
behandling (offentliggørelse af billedet og videooptagelsen) lovligt kan finde sted1. Det er afgørende, at de
personer, der er på billedet, ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Det
indebærer bl.a., at menighedsrådet – inden menighedsrådet offentliggør billedet - skal have et grundlag for
at offentliggøre billedet fx samtykke eller interesseafvejning.
Der gælder de samme regler for offentliggørelse af billeder og videooptagelser, hvorfor de følgende afsnit
gælder for begge dele.
Det er afgørende, at de personer, der er på billedet, ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet
eller krænket, f.eks. i forbindelse med annoncering af arrangementer. Overvej derfor altid, hvilke
eventuelle indvirkninger eller konsekvenser en offentliggørelse af billedet kan have for de personer, der er
på billedet.
Børn og unge er ofte mindre bevidste om de risici og konsekvenser, som kan være forbundet med en
behandling af personoplysninger. Hvis der derfor er tale om offentliggørelse af billeder med børn og unge,
skal menighedsrådet – som en ekstra ting – tænke på, at denne gruppe af personer skal gives en særlig
beskyttelse i forhold til, at de ikke kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.
Tjekliste – læs mere i afsnittene nedenfor
o

o
o
o
o

Er oplysningspligten opfyldt?
o Skiltning
o Oplysning fra fotograf, om at der tages billeder
o Information om ret til indsigelse
Kan vedkommende føle sig udstillet, udnyttet eller krænket?
o Særlig opmærksomhed på børn og unge
Har menighedsrådet en legitim interesse i at offentliggøre billedet?
Kræver det samtykke at offentliggøre billedet?
o Følsomme oplysninger – nadver, dåb, øvrige kirkelige handlinger
Har medarbejdere og frivillige samtykket?

3.4.1 Interesseafvejning
Et billede kan offentliggøres, hvis menighedsrådet har en legitim interesse i at offentliggøre billedet, og
denne interesse overstiger personens interesser eller rettigheder (interesseafvejningsreglen).
Ved vurderingen af, om der kan ske offentliggørelse af et billede på baggrund af en interesseafvejning,
kommer det bl.a. an på karakteren af billedet, herunder hvor og hvorfor billedet er taget, i hvilken
sammenhæng billedet indgår, og hvad der er formålet med offentliggørelsen.

1

Se mere i Datatilsynets vejledning om billeder på internettet
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Menighedsrådet må, uden samtykke, offentliggøre billeder af personer, der deltager i gudstjenester og
kirkelige handlinger, da alle kan deltage i en offentlig gudstjeneste og deltagelsen i en gudstjeneste ikke
umiddelbart fortæller noget om ens religiøse tilhørsforhold. Tilsvarende gælder for koncerter, foredrag og
arrangementer, der foregår i kirkeligt regi.
Der skal være mulighed for og skiltet om at placere sig i områder, hvor der ikke tages billeder – se mere i
afsnit 3.4.3.
Der gælder særlige regler om offentliggørelse af billeder fra nadver og religiøse handlinger – se næste afsnit
3.4.2.

3.4.2 Samtykke
Menighedsrådet må ikke offentliggøre billeder af selve nadveren, dåben, konfirmationen, vielsen og
begravelsen, medmindre menighedsrådet har samtykke dertil, da disse begivenheder netop kan sige noget
om de pågældendes religiøse tilhørsforhold og derfor er følsomme oplysninger.
Hvis der tages billeder af deltagere i nadver, barnedåb mv. til brug for sognets udgivelser og
kommunikationssteder på internettet, kræver det samtykke fra deltagerne. Samtykket skal kunne
dokumenteres og det gøres bedst på skrift. Bemærk, at det er anderledes, hvis familien har aftalt med
præsten, at familiemedlemmer eller fx dåbsgæster selv må tage billeder ved egen families dåb.
Se mere om krav til samtykke i afsnit 5.3.2.
Offentliggørelse af billeder af medarbejdere – uanset situationen – kræver samtykke fra disse. Se mere
under afsnit 4.2.6.

3.4.3 Oplysningspligt og indsigelse
Når sognet har gudstjenester eller holder arrangementer, sangeftermiddage, kirkekaffe, fællesspisning,
bibelkreds mv. kan der tages billeder, som benyttes på hjemmeside, nyhedsbreve og andet.
Menighedsrådet skal sørge for, at den eller de personer, der er på billedet, er vidende om, at
menighedsrådet har tænkt sig at offentliggøre billedet, så de har mulighed for at reagere, f.eks. gøre
indsigelse imod det.
Deltagerne skal oplyses om, at der tages billeder til offentliggørelse og at de kan henvende sig til
fotografen, hvis de ikke ønsker at medvirke på billeder. Der kan derudover suppleres med skilte ved
indgangen til lokalet og i lokalet med hvor man kan placere sig, hvis man ikke ønsker at medvirke på
billeder.
Hvis den person, der fremgår af billedet, er utilfreds med offentliggørelsen, har vedkommende ret til at
gøre indsigelse. Det kan ske, før billedet er blevet offentliggjort eller på et senere tidspunkt. Personen skal i
så fald oplyse, hvilket billede der ønskes slettet og hvorfor. Hvis den eller de personer, der er på billedet,
ikke ønsker at have billedet liggende på internettet, bør I umiddelbart fjerne det.

4.0 Medarbejdere
Læs også Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold.
Privatlivspolitik for ansøgere, medarbejdere og fratrådte medarbejdere findes i punkt 2.1.1.
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4.1 Ansættelse af medarbejdere
4.1.1 Jobansøgninger på mail
Datatilsynet oplyser, på deres hjemmeside, at der er ikke problemer i at modtage ansøgninger på mail, men
man skal selvfølgelig håndtere ansøgningerne forsvarligt, når først man har modtaget dem.
Vi anbefaler, at I i forbindelse med stillingsopslag oplyser sognets officielle mailadresse. Når I har modtaget
ansøgningerne, anbefaler vi, at I lægger dem i arkivet på DAP’en, så de medlemmer af rådet, der skal
deltage i ansættelsesudvalg, kan hente dem der.

4.1.2 Samtykke til indhentelse af referencer
En ansøger skal give samtykke til, at menighedsrådet indhenter referencer fra nuværende eller tidligere
arbejdsgivere. Ansøger skal vide, hvilke oplysninger der indhentes; om det er almindelige oplysninger om fx
ansættelsestidspunkt, arbejdsopgaver og lignende ”neutrale” oplysninger, eller om der også indhentes
oplysninger om fx ansøgerens faglige eller sociale kompetencer samt følsomme oplysninger.

4.1.3 Indhentelse af børne- og straffeattester
Menighedsrådet må kun indhente nødvendige oplysninger. Dvs. der må kun indhentes børneattester på de
medarbejdere (og frivillige), som har direkte kontakt eller fast færdes blandt børn under 15 år og dermed
har mulighed for direkte kontakt med børn under 15 år som led i deres arbejde.
På samme vis må der kun indhentes straffeattester på medarbejdere og frivillige, der har en betroet stilling.
Indhentelse af attester kan ske ved ansættelsen eller undervejs i ansættelsen, hvis opgaverne ændrer sig så
medarbejderen får en betroet stilling eller får mulighed for at opnå kontakt til børn og unge under 15 år.
Medarbejderen skal give samtykke til indhentelse af attester.

4.1.4 Sletning af ansøgninger fra ansøgere, der har fået afslag
Under et rekrutteringsforløb vil menighedsrådet ofte modtage en række oplysninger, som ikke vil være
nødvendige for at træffe beslutning om mulig ansættelse. I har ikke pligt til under processen at tage stilling
til spørgsmålet om oplysningernes relevans med henblik på eventuel sletning af oplysninger.
Når ansættelsesprocessen er færdig, er udgangspunktet, at ansøgninger slettes. Menighedsrådet kan
komme i en situation, hvor det kan være nødvendigt at skulle kunne dokumentere et konkret
rekrutteringsforløb, fx ved indsigelse om forskelsbehandling. Menighedsrådet skal dog konkret vurdere, om
der er behov for at opbevare oplysninger om ansøgere.

4.1.5 Opbevaring af ansøgninger til senere brug
Menighedsrådet kan gemme ansøgninger for kandidater, der har fået afslag, hvis menighedsrådet vurderer,
at det er aktuelt til en eventuel senere ansættelse. Det kræver ansøgerens samtykke at gemme
ansøgningen.
Menighedsrådet kan ligeledes gemme uopfordrede ansøgninger. Ansøgninger må gemmes, hvis
menighedsrådet vurderer, at de i løbet af den kommende periode vil have brug for en medarbejder til den
type stilling som er søgt. Menighedsrådet fastsætter, hvor længe uopfordrede ansøgninger gemmes.

4.2 Medarbejdere i ansættelse
4.2.1 Periode for opbevaring
Generelt må personoplysninger opbevares i det tidsrum, oplysningerne er nødvendige til at opfylde de
formål, som de oprindelig blev indsamlet til.
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Det betyder, at man skal vurdere konkret, hvor længe en oplysning opbevares. Desuden stiller lovgivningen
i visse tilfælde krav om, hvor længe personoplysninger skal opbevares.
Se om opbevaring af fratrådte medarbejderes personalemappe under pkt. 4.3.3.

4.2.2 Samtykke til behandling
Der kræves som udgangspunkt ikke samtykke til at behandle personoplysninger om jeres medarbejdere i
forbindelse med ansættelsesforholdet.
I behøver derfor ikke samtykke til behandling af identifikationsoplysninger såsom medarbejderens navn,
adresse og telefonnummer, fødselsdato, nær familie, oplysninger om uddannelse, udtalelser, tidligere
beskæftigelse, nuværende stilling, arbejdsopgaver, arbejdstider og andre tjenstlige forhold, oplysninger om
løn, skat, sygefravær og sygdomsperioder, oplysninger om andet fravær fra arbejdet, oplysninger om
pensionsforhold, skatteoplysninger og oplysninger om kontonummer, hvortil løn skal anvises.
Oftest kan I kun registrere følsomme oplysninger, fx helbredsoplysninger, hvis medarbejderen har givet
udtrykkeligt samtykke til dette. Dog kan det fremgå af lovgivning eller bestemmelser ifølge
overenskomster, at I er forpligtet til at registrere følsomme oplysninger, fx helbredsoplysninger i en § 56aftale eller hvis I gennemfører en afskedigelsessag, hvor årsagen skal fremgå.
Menighedsrådet skal kun registrere fagforeningsforhold, hvis det er nødvendigt, fx fordi medarbejderen er
tillidsrepræsentant.

4.2.3 Indsigt i opbevarede personoplysninger
Hvis en medarbejder beder om indsigt i de personoplysninger menighedsrådet har, da skal menighedsrådet
oplyse de konkrete oplysninger, så medarbejderen har mulighed for at vurdere, om oplysningerne er
korrekte.

4.2.4 Videregivelse af personoplysninger
Menighedsrådet må give personaleoplysninger videre, hvis der er hjemmel hertil.
Der er lovhjemmel til, at menighedsrådet må give personoplysninger til SKAT eller til kommunen i
forbindelse med en refusionssag.
I kan også give personoplysninger til de forhandlingsberettigede organisationer (i forbindelse med
lønforhandlinger eller personalesager) og til pensionsselskaberne.
Menighedsrådene må orientere en medarbejders kolleger om, at en medarbejder har ferie, fri, orlov eller
sygdom. Menighedsrådet må dog ikke oplyse, hvorhen medarbejderen skal på ferie, hvilken type orlov eller
sygdom medarbejderen har. Menighedsrådet må ikke orientere menigheden eller samarbejdspartnere om
årsagen til fravær.
4.2.4.1 Aktindsigt i medarbejderens personoplysninger
Hvis menighedsrådet modtager en anmodning om aktindsigt i en sag, som en medarbejders
personoplysninger indgår i, skal I normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.
Hvis menighedsrådet modtager en anmodning om aktindsigt i en medarbejders personalesag, skal I give
indsigt i oplysninger om medarbejderens navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og
tjenesterejser. For så vidt angår ansatte i chefstillinger, gives endvidere indsigt i oplysninger om
disciplinære reaktioner i form af advarsel eller derover. Det gælder dog kun for et tidsrum af 2 år efter, at
den endelige afgørelse er truffet.
10

Hvis der meddeles aktindsigt, så skal medarbejderen orienteres om, hvilke oplysninger, der gives indsigt i.
Orienteringen skal ske inden oplysningerne udleveres.
Reglerne omkring aktindsigt er ikke en følge af GDPR-reglerne men følger af offentlighedsloven.

4.2.5 MUS-samtaler
Menighedsrådet skal opbevare udviklingsplanen, udarbejdet i forbindelse med den årlige MUS, i
medarbejderens personalemappe.

4.2.6 Offentliggørelse af medarbejders navn, kontaktoplysninger og billede
Menighedsrådet må gerne oplyse medarbejderes navn, arbejdsområde og arbejdsmæssige
kontaktoplysninger på sogn.dk, egen hjemmeside og kirkebladet uden samtykke.
En medarbejder skal ikke anvende privattelefonnummer og privat mail- og postadresse som led i sit
arbejde. Hvis det alligevel sker, så skal medarbejder give samtykke til offentliggørelse heraf. Intern deling
af en medarbejders private kontaktoplysninger kan kun ske med samtykke.
Det kræver samtykke fra medarbejderen at offentliggøre billeder (både portræt- og situationsbilleder) af
denne på sognets informationssider fx kirkebladet, hjemmeside, sogn.dk, facebook, instagram og andre
elektroniske platforme. I skal også have samtykke, hvis I bruger deres billede på opslagstavler, dørskilte og
andet. Hvis den ansatte vælger at trække sit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den
behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagekaldelsen. Tilbagekaldelse af samtykke vedrører kun
den fremtidige brug af billeder.
Et samtykke kan være skriftligt, og skal opbevares i medarbejderens personalemappe. På
samtykkeerklæringen skal det angives, at samtykket kan tilbagekaldes – og at det medfører, at der efter
tilbagekaldelsen ikke mere må benyttes billeder af medarbejderen.

4.3 Fratrådte medarbejdere
4.3.1 Orientering til øvrige medarbejdere
Menighedsrådet må gerne orientere øvrige medarbejdere om, at en medarbejder er fratrådt eller er blevet
opsagt. Menighedsrådet må ikke oplyse baggrunden for afskedigelsen.

4.3.2 Lukning af en fratrådt medarbejders mail
Når en medarbejder er fratrådt og ikke længere kan få adgang til sin personlige mailkonto på
arbejdspladsen, må mailkontoen kun holdes aktiv i en periode, der er så kort som muligt. Periodens længde
fastsættes under hensyntagen til den fratrådte medarbejders stilling og funktion og kan maksimalt være på
12 måneder.
I forbindelse med fratrædelsen bør der indsættes et autosvar med besked om medarbejderens fratræden
og eventuel anden relevant information. Den aktive mailkonto må kun benyttes til modtagelse af mails.
Hvis der modtages private mails, kan mailkontoen dog benyttes til at videresende disse til den fratrådte
medarbejders private mailkonto.
Eventuelle oplysninger om en direkte mailadresse til den pågældende bør hurtigst muligt fjernes fra
arbejdspladsens hjemmeside og fra andre offentligt tilgængelige informationssteder. Kun en enkelt eller
ganske få betroede medarbejdere bør have adgang til den fratrådte medarbejders mailkonto.
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4.3.3 Opbevaring af oplysninger
For personalemapper på fratrådte medarbejdere er udgangspunktet, at de må opbevares i 5 år efter
ansættelsesforholdets ophør. Bogføringsmateriale – herunder lønsedler, pension, kørselsgodtgørelse,
dokumentation for udlæg, mv. skal gemmes i 5 år fra udløbet af det pågældende regnskabsår.
Vær opmærksom på forældelsesloven, da der gælder en absolut forældelsesfrist på 10 år i personalesager
og 30 år i arbejdsskadesager. Dvs. hvis I har haft en personalesag eller en arbejdsskadesag, så kan det være
nødvendigt at opbevare oplysningerne i længere tid.

5.0 Den juridiske baggrund
5.1 Behandling af personoplysninger
Databeskyttelsesreglerne finder anvendelse, når menighedsrådet "behandler" personoplysninger. Det er
derfor afgørende at være opmærksom på, hvornår I udfører en behandling af personoplysninger om andre,
fordi I ofte vil have forpligtelser efter databeskyttelsesreglerne og være ansvarlig for beskyttelsen af
oplysningerne.
En behandling kan efter databeskyttelsesforordningen omfatte enhver håndtering af personoplysninger,
herunder indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring,
genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for
overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.
Finder blot en af de nævnte former for håndtering af personoplysninger sted, vil der være tale om en
behandling, som er omfattet af databeskyttelsesreglerne.
Fx er det en behandling(indsamling) af personoplysning, hvis kirke-kulturmedarbejderen modtager
tilmeldinger til babysalmesang på sin arbejdsmail, eller på sognets officielle mail.
Det er også en behandling(indsamling) af personoplysning, når menighedsrådet modtager tilmelding til
sogneudflugt på en liste ophængt i sognegård (der skal hænge et opslag ved tilmeldingen om
persondatapolitik og at oplysningerne slettes straks når arrangementet er afholdt).

5.2 Typer af personoplysninger
En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person, også selv om
personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger.
Personoplysninger kan for eksempel være navn, adresse, personnumre, registreringsnumre, et billede, et
fingeraftryk, en stemme, lægejournaler eller biologisk materiale, når det i praksis er muligt at identificere
en person ud fra oplysningerne eller i kombination med andre. Man siger, at oplysningen er
"personhenførbar".
Databeskyttelsesforordningen opdeler personoplysninger i tre typer:
•

Almindelige oplysninger

•

Særlige kategorier af oplysninger (følsomme oplysninger)

•

Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser eller tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger.

Herudover har Danmark indført en særskilt regel for CPR-nummer.
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Opdelingen findes, fordi der gælder forskellige betingelser og procedurer for behandling af
personoplysninger afhængig af oplysningernes følsomhed. Du kan læse mere om disse behandlingsregler
under punkt 5.3 "Betingelser for behandling af personoplysninger - Hjemmelsgrundlag”.

5.2.1 Almindelige (ikke-følsomme) personoplysninger
Almindelige personoplysninger omfatter alle oplysninger, der ikke er klassificeret som særlige kategorier af
oplysninger (følsomme personoplysninger). Det kan for eksempel være identifikationsoplysninger som navn
og adresse eller oplysninger om økonomi, skat, gæld, væsentlige sociale problemer, andre rent private
forhold, sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, bolig, bil, eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato og
stilling, arbejdsområde og arbejdstelefon.
Fx behandler menighedsrådet personoplysninger, når I modtager ansøgninger til en opslået stilling. Herved
registrerer og behandler I personoplysninger med formål, at besætte stillingen.
På samme måde behandler menighedsrådet personoplysninger, når I laver tilmeldingslister til fx
sangaftener, hvis I modtager navn og evt. telefonnummer eller mailadresse på deltagere.
Reglerne omkring almindelige oplysninger fremgår af EU-forordningens artikel 6.

5.2.2 Følsomme personoplysninger
Følsomme personoplysninger er udtrykkelig afgrænset i databeskyttelsesforordningen, og adgangen til at
behandle sådanne oplysninger er snævrere end ved almindelige personoplysninger.
Følsomme oplysninger er oplysninger om:
•
•
•
•
•
•
•
•

Race og etnisk oprindelse
Politisk overbevisning
Religiøs eller filosofisk overbevisning
Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
Genetiske data
Biometriske data med henblik på entydig identifikation
Helbredsoplysninger
Seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Kun de oplysninger, der er nævnt ovenfor, er følsomme personoplysninger.
Fx vil det være en følsom personoplysning, når menighedsrådet ved tilmelding til et arrangement om
fællesspisning, får oplyst at en tilmeldt deltager har glutenallergi (helbredsoplysning).
Også oplysninger om en ansats sygdom, som kommer frem, eller gives af den ansatte ved behandlingen af
en sygefraværssag vil være følsomme.
Reglerne omkring følsomme oplysninger fremgår af i EU-forordningens artikel 9.

5.2.3 CPR-nummer
Personnummer (CPR-nummer) er en fortrolig oplysning, der er særskilt reguleret i databeskyttelsesloven §
11.
Personnummer kan benyttes med henblik på entydig identifikation, fx kirkebogsføring eller
gravstedsadministration, eller som journalnummer.
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5.2.4 Oplysninger om strafbare forhold
Der skal anlægges en ganske vid forståelse af begrebet strafbare forhold. Begrebet omfatter således ikke
kun oplysninger om overtrædelse af lovgivning, men også eventuelle andre sanktioner, som fx
rettighedsfrakendelse. Det kan også være en oplysning om adresse i et fængsel. Oplysninger fra en
indhentet straffe-/børneattest omfattes også.
Reglerne omkring strafbare forhold fremgår af EU-forordningens artikel 10 samt databeskyttelsesloven § 8.

5.2.5 Fortrolige oplysninger
Fortrolige oplysninger er en særlig kategori af oplysninger, der ikke nævnes i databeskyttelsesreglerne, men
hvor særlige beskyttelsesbehov kan have betydning ved anvendelsen af databeskyttelsesreglerne.
Fortrolige oplysninger vil ofte være underlagt særregulering i anden lovgivning.
Det afgørende for, om en oplysning skal anses for fortrolig, vil være en vurdering af, om oplysningen efter
den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab, jf.
straffelovens § 152 sammenholdt med forvaltningslovens § 27.
Følsomme personoplysninger vil utvivlsomt være fortrolige oplysninger. Omvendt er en fortrolig oplysning
ikke altid følsom.

5.3 Hjemmelsgrundlag – Betingelser for behandling af personoplysninger
Det er nødvendigt at have en gyldig grund – kaldet hjemmel – til lovligt at indsamle og behandle
personoplysninger. De betingelser, der gælder for at man lovligt kan behandle personoplysninger, fremgår
af databeskyttelsesforordningen. Betingelserne kaldes også for hjemler til at behandle personoplysninger.
Inden menighedsrådet behandler personoplysninger, skal menighedsrådet sikre sig, at behandlingen har et
lovligt grundlag. Menighedsrådet skal med andre ord fastlægge, hvilken behandlingshjemmel der ligger til
grund for behandlingen, og eventuelt hvilken hjemmel, der er mest hensigtsmæssig at anvende.
De hjemler, menighedsrådet kan anvende, vil for det første afhænge af typen af personoplysninger
(almindelige, følsomme, CPR-nummer, strafbare forhold) som behandles. Der kan læses mere om denne
opdeling under punkt 5.2 "Typer af personoplysninger".
Menighedsrådet skal for det andet overveje den situation, som nødvendiggør behandlingen af
personoplysninger. Er der tale om opfyldelse af en kontrakt? En retlig forpligtelse? Er der tale om udførelse
af en offentlig myndigheds opgaver? Det er ofte den sammenhæng, som en behandling indgår i, der afgør,
hvilken hjemmel der er relevant for menighedsrådet.

5.3.1 Kontraktlig eller retlig forpligtelse og myndighedsudøvelse
Når der behandles personoplysninger i forbindelse med samarbejde med en leverandør eller anden
samarbejdspartner, er det kontrakten, der er hjemmelen for behandling af data. Menighedsrådet kan også
have en retlig forpligtelse til opbevare oplysninger om fx betalinger og overførsler som det gælder i forhold
til bogføringsloven. En tredje mulighed, er menighedsrådet som myndighed har pligt til at behandle og
opbevare personoplysninger. I alle tre tilfælde må menighedsrådet kun indsamle og behandle de
nødvendige oplysninger. Som udgangspunkt skal kun personer med arbejdsmæssigt behov derfor have
adgang til oplysningerne.
Et eksempel på behandling af personoplysninger er fx, når der indsamles og behandles oplysninger om en
leverandør. Et andet eksempel kan være, når man i forbindelse med et foredrag i sognet behandler og
offentliggør oplysninger om foredragsholder. Det er en god ide, at man i den skriftlige aftale med
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foredragsholder supplerer med aftale/vilkår om brug af oplysninger og billeder fx til annoncering af
arrangementet (dette kan være billeder, foromtale, eller foredragsholderens CV som vedkommende selv
har lagt offentligt tilgængeligt, eller medsendt til menighedsrådet i forbindelse med aftalens indgåelse)

5.3.2 Samtykke
Behandling af personoplysninger kan som udgangspunkt altid ske, hvis den registrerede har givet sit
samtykke til dette.
Hvis ikke hjemlen til behandling kan findes i kontrakt, retlig forpligtelse, myndighedsudøvelse eller
ansættelsesretlig forpligtelse, så kan behandling af personoplysninger som udgangspunkt altid ske, hvis den
registrerede har givet sit samtykke til dette.
Et samtykke inden for databeskyttelsesretten skal opfylde en række særlige betingelser. Det er derfor
vigtigt at være opmærksom på, at et samtykke inden for databeskyttelsesretten skal opfylde nedennævnte
betingelser. Samtykket skal være frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt. Det betyder blandt andet, at
et samtykke ikke kan afgives stiltiende, og at der ikke må være tilknyttet (unødvendige) negative
konsekvenser ved ikke at afgive et samtykke2.
Hvis behandlingen indeholder følsomme oplysninger, fx billeder af nadver eller dåb, skal samtykket være
udtrykkeligt. Det betyder, at I skal være helt sikre på, at I har et samtykke.
Det er også vigtigt at være opmærksom på, at et samtykke altid kan trækkes tilbage. Samtykke er derfor
ikke altid den mest hensigtsmæssige hjemmel. Hvis du har indledt en behandling på baggrund af et
samtykke, er du endvidere som regel bundet af det formål, som den registrerede er blevet oplyst om, da
samtykket blev indhentet.

5.3.3 Personale
Ansættelsesforhold har en særlig hjemmel i databeskyttelsesloven § 12, der giver en arbejdsgiver mulighed
for at behandle oplysninger om medarbejdere for at opfylde forpligtelser i henhold til lovgivning eller
kollektive overenskomster. Det betyder, at oplysninger om medarbejdere, som er nødvendige at behandle
som led i ansættelsen, ikke kræver medarbejderens samtykke.
Arbejdsgiver kan behandle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

Identitets- og kontaktoplysninger, herunder privatadresse, telefonnummer og e-mailadresse
uddannelse, tidligere ansættelser og andre oplysninger indeholdt i et CV
alder, køn, ansættelsessted, afdeling, funktion, lønramme, løn
oplysninger indhentet fra referencer
oplysninger i forbindelse med person- og logiktest
oplysninger, der indgår i korrespondance med medarbejderen
børne- og straffeattest, hvis det er nødvendigt for stillingen
løn, bankkonto og skatteoplysninger og pensionsforhold
oplysninger om MUS materiale, herunder kompetenceudvikling med mere
oplysninger om ferie, sygdom, barsel, orlov og andet fravær
oplysninger om it-udstyr, telefon og eventuelt firmakort, som stilles til medarbejderens disposition
til brug for vedkommendes arbejde

Se mere i Datatilsynets vejledning om samtykke
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•
•
•
•

•
•
•

oplysninger om antal børn, herunder alder på børn, til administration af omsorgsdage
oplysninger om brug af e-mail og internet
oplysninger om ophør af ansættelse, herunder evt. afskedigelse eller bortvisning.
oplysninger om CPR-nummer for at sikre en entydig identifikation, når der skal indberettes
oplysninger om løn mv. efter reglerne i skattelovgivningen om indberetningspligt (følger af
databeskyttelseslovens § 11)
strafbare forhold (følger af databeskyttelsesloven § 8)
medlemskab af fagforening i forbindelse med eventuelle tvister og hverv som tillidsrepræsentant
helbredsmæssige forhold (arbejdsskader, sygefravær, herunder mulighedserklæringer og
lægeattester, oplysninger om barsel i forbindelse med dagpengerefusion, fleksjob eller ansættelse
på særlige vilkår, fx ved handicap).

En medarbejder skal samtykke til, at menighedsrådet må opbevare kontaktoplysninger på pårørende, hvis
menighedsrådet fx opbevarer en liste med oplysninger på pårørende i tilfælde af at medarbejderen er
udsat for en ulykke, og der er behov for at kunne komme i kontakt med en pårørende.
Vedrørende helbredsmæssige forhold må menighedsrådet kun behandle oplysninger om en diagnose, hvis
medarbejderen giver samtykke hertil. Det kan fx være hvis medarbejderen oplyser diagnosen til en
sygefraværssamtale eller det direkte fremgår af en mulighedserklæring.

5.4 Den registreredes rettigheder
Den registrerede har nogle rettigheder – ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling,
indsigelse og til at trække samtykke tilbage3.
De fleste af den registreredes rettigheder forudsætter, at den registrerede retter henvendelse til
menighedsrådet og gør sin ret gældende. Der er dog nogle forpligtelser, menighedsrådet skal opfylde over
for den registrerede, uanset om vedkommende retter henvendelse eller ej, og det er oplysningspligten.

5.4.1 Processuelle krav ved iagttagelse af den registreredes rettigheder
Som udgangspunkt er det menighedsrådet som dataansvarlig, der skal sørge for at iagttage de registreredes
rettigheder, hvorfor jeres eventuelle databehandlere ikke kan pålægges et selvstændigt ansvar for at
iagttage rettighederne. Der er dog ikke noget til hinder for, at jeres databehandler – efter aftale med og
instruks fra menighedsrådet som dataansvarlig – iagttager de registreredes rettigheder på jeres vegne og
under jeres ansvar.
I øvrigt kan det være en forudsætning for, at menighedsrådet kan iagttage de registreredes rettigheder, at
jeres eventuelle databehandlere medvirker i et eller andet omfang. I kan f.eks. have brug for jeres
databehandlers medvirken, når der skal slettes eller berigtiges oplysninger, der fysisk befinder sig hos
databehandleren, herunder på dennes servere eller lignende.
5.4.1.1 Tidsfrister og klagevejledning
Menighedsrådet skal svare på en anmodning fra en registreret om indsigt, berigtigelse, sletning osv. uden
unødig forsinkelse og senest en måned efter, at have modtaget anmodningen.
Hvis anmodningen er kompliceret, kan svarfristen forlænges med yderligere to måneder. I disse tilfælde
skal menighedsrådet dog senest en måned efter at have modtaget anmodningen, gøre den registrerede
opmærksom på den forlængede sagsbehandlingstid og begrundelsen herfor. Der er således en absolut frist
3

Se mere i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.
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for besvarelse af anmodninger fra en registreret på tre måneder, men det må antages, at langt de fleste
anmodninger ikke vil være komplicerede, hvorfor de skal besvares senest en måned efter modtagelsen.
En afvisning af en anmodning kan bl.a. være begrundet i, at menighedsrådet ikke behandler oplysninger om
den registrerede, eller at menighedsrådet ikke er enig i, at der skal ske sletning mv. Se også afsnit 5.4.5.1
om undtagelse til retten til sletning som følge af journaliserings- og notatpligten.
Afviser menighedsrådet en anmodning fra den registrerede, skal I underrette denne om dette straks og
senest en måned efter, I har modtaget anmodningen. I de tilfælde, hvor menighedsrådet afviser en
anmodning fra en registreret, skal I begrunde afslaget og vejlede om, at den pågældende kan klage til en
Datatilsynet eller indbringe sagen for domstolene.

5.4.2 Oplysningspligt
Menighedsrådet skal på eget initiativ give den registrerede en række oplysninger, når I indsamler eller
modtager personoplysninger om vedkommende – se pkt. 2.1 om privatlivspolitik og pkt. 3.2. om
standardmeddelelser ved mails – oplysningspligt.
For at menighedsrådet kan iagttage sin oplysningspligt, er det vigtigt, at menighedsrådet giver
oplysningerne til den registrerede. Det betyder, at menighedsrådet som dataansvarlig skal tage aktive
skridt til at give oplysningerne, og det vil derfor ikke være tilstrækkeligt at have oplysningerne liggende på
en hjemmeside eller lignende, som den registrerede selv skal finde.

5.4.3 Ret til indsigt
Den registrerede har ret til at få indsigt i de oplysninger, menighedsrådet behandler, samt en række
yderligere oplysninger.

5.4.4 Ret til berigtigelse
Den registrerede har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet.

5.4.5 Ret til sletning (”retten til at blive glemt”)
I særlige tilfælde har den registrerede ret til at få slettet oplysninger om sig, inden tidspunktet for vores
almindelige generelle sletning indtræffer.
5.4.5.1 Undtagelse som følge af journaliserings- og notatpligt
Menighedsrådet er underlagt en journaliseringspligt som gør, at dokumenter, der sendes eller modtages
som led i sagsbehandling, skal journaliseres og gemmes. Det betyder også, at en registreret ikke kan få
journaliseret materiale slettet på trods af opfordring hertil, idet menighedsrådet som offentlig myndighed
har en pligt til journalisering ifølge offentlighedsloven.

5.4.6 Ret til begrænsning af behandling
Den registrerede har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset.

5.4.7 Ret til indsigelse
Den registrerede har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod menighedsrådets ellers lovlige behandling
af sine personoplysninger.

5.4.8 Ret til at trække samtykke tilbage
Hvis menighedsrådets behandling af en registrets personoplysninger er baseret på den registreredes
samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage. Dette kan gøres ved at kontakte
menighedsrådet.

17

Hvis den registrerede vælger at trække sit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af
menighedsrådets behandling af personoplysninger på baggrund af et tidligere meddelte samtykke og op til
tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis den registrerede trækker sit samtykke tilbage, har det derfor først
virkning fra dette tidspunkt.
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