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Dagens program

1. Ganske lidt om databeskyttelsesloven

2. Særlige fokuspunkter på baggrund af seneste praksis 

3. Øvrige fokuspunkter på baggrund af henvendelser til KL



Systemet i forordningen

Er vi i databeskyttelsesland? (er der et bord med personoplysninger)

1. Er der tale om elektronisk behandling eller et manuelt register?

2. Er der tale om en personoplysning?

3. Er der tale om en behandling?

Må vi gå ind i databeskyttelsesland? (må vi røre ved oplysningerne)

1. Er der et behandlingsgrundlag? (hjemmel – formål)

Hvordan skal vi opføre os i databeskyttelsesland? (hvad må vi gøre med 

oplysningerne)

1. Hvis vi må gå ind i databeskyttelsesland – overholder vi rammen (principperne –

”grundloven”) for enhver databehandling?

2. Har vi opfyldt den registreredes rettigheder?

3. Behandler vi oplysningerne sikkert? (inkl. tilsyn med databehandlere)

4. Kan vi påvise (alt) ovenstående? 

Kan man svare JA til alle spørgsmål:  INGEN BØDER :o)



Hvad er en personoplysning?

Definition i databeskyttelsesforordningens art. 4, nr. 1:

”Personoplysninger: Enhver form for information om en identificeret eller 

identificerbar fysisk person (”den registrerede”); ved identificerbar fysisk 

person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan 

identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et 

identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et 

eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, 

fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale 

identitet”



Hvad er behandling af personoplysninger?

Definition i databeskyttelsesforordningens art. 4, nr. 2:

”Behandling: Enhver aktivitet eller række af aktiviteter – med eller uden brug af 

automatisk behandling – som personoplysninger eller en samling af 

personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. 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.”

Eller kort sagt alt i foretager jer i forbindelse med 

kommunikationsopgaver



Eksempler på behandling 

o Ved fejringen af en 100 års fødselsdag på et plejehjem tager en af de 

ansatte billeder af beboerne under middagen og vil gerne lægge 

billederne på plejehjemmets hjemmeside

o En kommune vil gerne lægge foto af medarbejderne på kommunens 

hjemmeside  

o En børnehave opretter en facebookgruppe, hvor pædagogerne lægger 

billeder, madplaner, aktivitetsplaner m.v.



Hvornår må I behandle oplysningerne

Databeskyttelsesforordningen art. 6

Almindelige personoplysninger må behandles, hvis (af umiddelbar relevans for jer)

a.  den registrerede har givet samtykke til et eller flere specifikke formål eller

b. behandling er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller i 

forbindelse med offentlig myndighedsudøvelse

c. Indgået en aftale om brug af oplysningerne (konkrakt) 



Samtykke (I)

Definition i databeskyttelsesforordningens Art. 4, nr. 11:

SIFU

”Samtykke fra den registrerede: enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra 

den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at 

personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling”.

Både skriftligt og mundtligt samtykke – husk dog notatpligt

Det nye er:

- den registrerede skal oplyses om muligheden for at trække sit samtykke tilbage

- det skal være lige så let at trække et samtykke tilbage, som at give det

- ikke frivilligt samtykke, hvis klar skævhed mellem den registrerede og kommunen 

- større bevismæssige krav, dvs., den dataansvarlige (kommunen) skal kunne bevise, at den 

registrerede har givet samtykke
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Aftaler og kontrakter

Datatilsynets afgørelse af 10. september 2018

Datatilsynet fandt bl.a., at behandlingen af oplysninger i form af 

billeder skete på baggrund af en kontrakt og ikke et 

databeskyttelsesretligt samtykke, som kan trækkes tilbage. Efter 

tilsynets opfattelse havde fotografen således et lovligt grundlag for 

at behandle oplysningerne, og klager havde derfor ikke krav på at 

få billederne slettet.
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Aftale og kontrakter

Hvad giver det af muligheder?

 I bør overveje, om det er relevant for jer at anvende kontrakter, 

hvis I har fotos, som I ønsker at genbruge.
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Øvrige fokuspunkter

Gratis produktion af oplysningsvideoer m.v. – Ankestyrelsens 

udtalelse af 9. august 2018 – Videolink

En kommune fik produceret en film om kommunen gratis. I 

forbindelse med filmen kan en række firmanavne ses, og der er et 

link til firmaernes hjemmeside. 
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Øvrige fokuspunkter

Ankestyrelsen udtalte følgende:

”Det fremgår imidlertid af kommunens oplysninger om filmen, at de firmaer, som har finansieret 

filmen, nævnes i den. Kommunen har desuden oplyst, at filmen indeholder links til disse 

firmaers hjemmesider. Ankestyrelsen forstår disse oplysninger således, at det i filmen ikke alene 

nævnes, hvilke virksomheder der har finansieret den, men at filmen også indeholder anden 

omtale af de pågældende firmaer

På baggrund af de foreliggende oplysninger er det Ankestyrelsens vurdering, at filmen 

reklamerer for eller på anden måde fremhæver bestemte erhvervsvirksomheder på bekostning 

af andre i eller uden for kommunen.

Det vil efter Ankestyrelsens opfattelse være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne, hvis Skive 

Kommune linker til filmen på sin hjemmeside, idet kommune derved vil yde støtte til bestemte 

private erhvervsvirksomheder”.
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Facebook

Justitsministeriet har nu oplyst KL, at de på vegne af den offentlige sektor har 

indledt dialog med Facebook om konsekvenserne af dommen om delt dataansvar.

Indtil da anbefaler KL, at kommunerne uændret opretholder deres kommunesider 

på Facebook.

KL drøftede status med Justitsministeriet den 6. september. Vi kan forstå på 

Justitsministeriet, at de på nuværende tidspunkt endnu ikke har fået svar på deres 

henvendelse. 

Der har den 13. september været en artikel i Version2 om, at der skulle være ny 

status i sagen. KL anbefaler kommunerne at afvente en udmelding fra 

Justitsministeriet.



JURA PÅ SOCIALE MEDIER

Retsstridige indlæg 

› Strafansvar efter straffeloven – eksempelvis racistiske ytringer – kan som 

udgangspunkt alene pålægges den, der har skrevet indlægget.

› Indehaver af profilen kan ifalde (medvirkens)ansvar, eksempelvis hvis indlægget 

ikke fjernes efter at man er blevet opmærksom på det, og det derved kan siges af 

være blevet accepteret. 

› Husk at være opmærksom på eventuelle ophavsretlige krav, ulovlig 

markedsføring samt freds- og æreskrænkelser som kan medføre 

erstatningsansvar eller godtgørelse for tort.  
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Skal man give sig til kende som myndighed 

- SKAT har oprettet  falsk profil på facebook for at indsamle oplysninger til brug 

konkrete skattesager:

- ”Skatteministeren svarer til Folketinget, at det må antages at være i strid med god 

forvaltningsskik, at ansatte i SKAT enten ved brug af falsk profil eller ved brug af 

egen personlig profil – anvender facebook til at indsamle oplysninger til brug i 

konkrete skattesager fra den del af Facebook, der ikke er tilgængelig for alle 

brugere”

- SKATs eventuelle indsamling af oplysninger på facebook bør derfor ske via en 

officiel SKAT-profil, og indsamlingen skal ske under iagttagelse af almindelige 

forvaltningsretlige regler og reglerne i persondataloven om indsamling af 

oplysninger …

- Skatteudvalget  - skatteministerens svar af 31. januar 2011 på spørgsmål 178
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Journaliseringspligt 

› Det bør overvejes om indlægget udgør en egentlig henvendelse 

eller om der er tale om generel meningstilkendegivelse 

eksempelvis et ”åbent brev”.

› Vurder om journaliseringspligt efter offentlighedslovens § 15 

› Særlig opmærksom hvis borger kan slette indlæg

› Hvis der ikke er journaliseringspligt bør overvejes om notatpligt



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

JURA PÅ SOCIALE MEDIER

TAK FOR I DAG 


