Persondataforordningen
BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

PERSONDATAFORORDNINGEN
En EU-forordning indfører fælles regler behandling af personoplysninger for hele
EU, og muligheden for at afvige fra forordningen i hvert enkelt land er begrænset.

Persondataloven erstattes af persondataforordningen den 25. maj 2018.

HVAD ER PERSONOPLYSNINGER?
En personoplysning er enhver form for oplysning om en fysisk person, der kan bruges til at identificere
den pågældende. Det gælder f.eks. navn, fødselsdato, adresse, mailadresse og telefonnummer.
En personoplysning omfattes af reglerne i forordningen i alle tilfælde, hvor den behandles digitalt. Men
reglerne gælder også personoplysninger i papirform, når de indgår i et register, f.eks. et medlemsregister.
Personoplysninger kan inddeles i to hovedgrupper:
1.
2.

Den ene hovedgruppe kategoriseres som almindelige oplysninger. Langt de fleste
personoplysninger, som foreninger behandler, hører til denne kategori.
Den anden hovedgruppe omfatter oplysninger, som er tillagt højere grad af beskyttelse, fordi de er
af mere følsom karakter. Denne hovedgrupper omfatter tre typer af personoplysninger: 1) følsomme
oplysninger, 2) oplysninger om strafbare forhold og 3) CPR-nummer

HOVEDLINJER I FORORDNINGEN
Helt overordnet stiller forordningen fire hovedkrav til behandlingen af personoplysninger:
1. I skal altid have et sagligt formål med at behandle personoplysninger, og I skal begrænse behandlingen
til det, der er nødvendigt i forhold til det saglige formål. Denne del er det vigtigste at have styr på.
2. I skal kunne dokumentere, at I har overblik over jeres behandling af personoplysninger: Hvilke
oplysninger behandles, hvem behandler dem, hvor arkiveres de m.v. Dette skal beskrives i en såkaldt
fortegnelse.
3. I skal orientere den registrerede (medlemmer, dirigenter, instruktører m.v.) om, hvilke oplysninger der
behandles og hvorfor. Dette kan ske i en privatlivspolitik.
4. I skal have en forsvarlig datasikkerhed, og I skal i nogle tilfælde anmelde brud på sikkerheden til
Datatilsynet.

Det er et gennemgående princip i forordningen, at I som dataansvarlig skal have
overvejet de nævnte forhold, og at I skal kunne dokumentere dette over for
Datatilsynet. Det er derimod ikke sådan, at der efter forordningen kun findes én
rigtig løsning for, hvordan en forening organiserer sin behandling af
personoplysninger.
Lidt forenklet sagt kræver forordningen, at I som dataansvarlig har vurderet
forholdene og truffet fornuftige beslutninger, mens den konkrete løsning kan
variere fra forening til forening.

