
Databeskyttelse



Introduktion

• Formålet med GDPR 

• Hvad er persondata

• Hvad skal I som dataansvarlige

• Hvornår må oplysninger behandles

• Registreredes rettigheder

• Fortegnelseskrav

• Undtagelser

• Ytrings- og informationsfriheden

• Journalistisk øjemed

• Kunst og litteratur

• Gennemgang af cases 
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Formålet med GDPR – at persondata ikke spredes til uvedkommende

• Skærpede regler:

• Strengere krav til behandling af personoplysninger

• Forbedrede rettigheder til den registrerede (personen som du registrerer oplysninger om)

• Større informationskrav over for den registrerede

• Større krav til en databehandleraftale

• Større krav til den dataansvarlige og databehandlerens sikkerhedsniveau

• Dokumentationskrav om overholdelse af lovgivningen

• Større bødeniveau

• Husk kun at behandle nødvendige oplysninger og at slette dem



Hvad er persondata?

• Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar 
fysisk person. ...Men også oplysninger, der indirekte, f.eks. ved sammenstilling af 
oplysninger med offentligt tilgængelig information eller med anden information hos den 
dataansvarlige virksomhed, kan identificere en fysisk person.
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Almindelige og følsomme oplysninger 

Race, 

etnisk oprindelse, 

politisk, religiøs eller 

filosofisk overbevisning, 

fagforeningsmæssige 

tilhørsforhold, genetiske data, 

biometriske data mhp. entydig 

identifikation, 

helbredsoplysninger, seksuelle 

forhold eller orientering

Straffedomme og lovovertrædelser

Identifikationsoplysninger som navn og adresse,

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



Hvad er en behandling?

• En behandling er omfattet af reglerne hvis:

• Behandlingen helt eller delvist foretages elektronisk 

• Det er en ikke-elektronisk behandling af en oplysning, som vil blive indeholdt i et register

• Eksempler på behandlinger: indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, 
ændring, søgning, brug, videregivelse eller sletning

• Behandlinger der ikke er omfattet af reglerne: Optagelse på diktafon/bånd, telefonsamtaler, 
oplysninger skrevet i hånden på en notesblok



Krav til behandling af personoplysninger

• Du har et samtykke fra vedkommende, fx brug af et billede på en hjemmeside

• Du har en kontrakt med vedkommende, fx aftale med model om brug af et billede i en reklame eller 
aftale med en kunde om bestilling af portrætfotos

• Berettiget interesse

• Retlig grundlag, fx arbejdsgivers indberetning til SKAT i forbindelse med udbetaling af løn

• Personoplysninger om andre må behandles rent privat/familiemæssigt



Samtykke

• Samtykket kan være mundtligt, skriftligt eller digitalt

• Du skal kunne bevise, at personen har givet samtykke

• Et samtykke skal være givet til et eller flere specifikke formål

Samtykkeskabelon findes på vores hjemmeside: https://journalistforbundet.dk/skabeloner-til-gdpr

https://journalistforbundet.dk/skabeloner-til-gdpr


Registreredes rettigheder

• Retten til information

• Retten til indsigt

• Retten til berigtigelse

• Retten til at blive glemt (sletning)

• Retten til indsigelse

• Retten til at trække samtykke tilbage

• Retten til at klage til Datatilsynet

• Hænger sammen med den dataansvarliges oplysningsforpligtelse

• Skabelon til brug for opfyldelse af oplysningsforpligtelsen/udarbejdelsen privatlivspolitik: 
https://journalistforbundet.dk/skabeloner-til-gdpr
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Dataansvarlig eller databehandler

Du er dataansvarlig:

Når du indhenter og behandler personoplysninger på eget initiativ og til eget formål

Du er databehandler:

Når du indhenter og behandler personoplysninger på vegne af andre



Hvad skal du som dataansvarlig

• Dan dig et overblik over dine personoplysninger

• Stille dig 3 spørgsmål:
• Har jeg ret til at behandle oplysningen?

• Hvordan behandler jeg oplysningen – hvad gør jeg med den?

• Skal jeg informere personen om behandlingen?

• Du skal dokumentere at, du overholder loven 

• Du skal sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau



Krav om fortegnelse

• Indhold 
• Hvilke personoplysninger du behandler

• Hvordan du behandler de pågældende oplysninger

• Formål
• Overblik over dine behandlinger af personoplysninger

• Fortegnelsen er en del af din dokumentation ift. overholdelse af reglerne

• Husk at det er dig, der skal kunne forklare og bevise, hvad du gør og hvorfor i forhold til dine 
behandlinger

• Skabelon sendes efter webinaret



Undtagelser

• Ytrings- og informationsfriheden

• Journalistisk øjemed

• Litterær eller kunstnerisk virksomhed
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Undtagelser – ytrings- eller informationsfriheden

• Hvis det vil være i strid med ytrings- eller informationsfriheden, så gælder reglerne ikke

• Reglerne medfører altså ikke indskrænkninger i de pågældende rettigheder

• Konkret afvejning af 
• Hensynet til beskyttelsen af privatlivet

• Hensynet til informations- og ytringsfriheden



Undtagelser – journalistisk øjemed

• Kun behandlinger der udelukkende sker i journalistisk øjemed:

• Den dataansvarlige skal sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau

• De krav der stilles til en databehandler og databehandleraftale 

skal overholdes

• Kun journalistisk arbejde. Ift. andre behandlinger gælder alle 

regler, fx kundeoplysninger

• Medier underlagt medieansvarsloven og de presseetiske regler, fx dag- og ugeblade, private og offentlige

virksomheders magasiner samt radio- og tv-foretagender vil være omfattet
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Undtagelser – journalistisk øjemed

• Karakteren af arbejdet og formålet med det afgør, om det er journalistisk arbejde

• Krav om redaktionel indhold

• Du skal kunne argumentere for, at dit arbejde er omfattet af begrebet

• Artikler (research, interview, kilder, selve skrivearbejdet)?

• Pressefotos (fotograferingen, billedbehandling)?

• Dokumentarfilm/video med journalistisk indhold (research, interview, optagelse, klipning)?

• Hvad kan ellers begrunde en journalists ret til at behandle oplysninger? Berettiget interesse, 
informationsfriheden, aftale mellem mediet og journalisten med klausuler om fortrolighed/tavshedspligt



Undtagelser – kunst og litteratur

• Kun behandlinger der udelukkende sker i forbindelse 

med kunstnerisk eller litterær virksomhed

• Den dataansvarlige skal sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau

• De krav der stilles til en databehandler og databehandleraftale 

skal overholdes

• Kun disse formål. Ift. andre behandlinger gælder alle regler

• Det er en konkret vurdering. Afgrænsning er usikker

• Kunst

• Portrætbilleder foretaget af en professionel fotograf

• Formodning for at billeder omfattet af ophavsretslovens § 1 er kunst

• Fotokunst, plakater, fotobøger

• Litterær virksomhed

• Research, interview, skrivearbejdet, opbevaring, videregivelse
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Eksempel 1 

Signe er journalist og har sin egen virksomhed. Hun har en idé til en artikel til B.T. 

Hun har fundet redaktørens navn på B.T.’s hjemmeside og noteret navnet på sin computer. 

Derefter kontakter hun redaktøren telefonisk. 

Hun interviewer en person, skriver artiklen og sender den pr. mail til kontaktpersonen hos 
B.T.



Eksempel 1 

Behandlinger der sker i journalist øjemed:

• Research, skriver noter og artiklen på computer, optager interviewet (registreringer), sender e-mail 
(videregivelsen), gemmer artikel og interview (opbevaring)

Som dataansvarlig skal Signe kun sørge for, at hun har en tilstrækkelig datasikkerhed.



Eksempel 1 

Behandlinger der er omfattet af Persondatabeskyttelsesreglerne:

• Notering af navn på kontaktperson og selve kontakten med personen hos B.T. (registrering, sender e-mail 
til personen, gemmer kontaktoplysningerne)

Berettiget interesse (samtykke er ikke nødvendigt). Oplysningerne er også offentliggjort af vedkommende

• Opfylde sin oplysningsforpligtelse, fordi hun har indsamlet oplysninger om kontaktpersonen



Eksempel 1

Oplysningsforpligtelsen:

• Der skal oplyses om flere forhold, fx hun er dataansvarlig, formålet med at hun får oplysningen, eventuelle 
modtagere af personoplysningen, hvor længe hun vil opbevare oplysningen, at personen kan få indsigt i 
oplysningerne hos Signe og klage til Datatilsynet

• Forpligtelsen kan opfyldes ved, at Signe henviser til hendes databeskyttelsespolitik på sin hjemmeside



Eksempel 2

Peter er fotograf og har sin egen virksomhed. Peter skal fotografere under et kursus, hvor 
kursusudbyderen har bedt om at få forskellige billeder til kursusudbyderens hjemmeside. 

Er Peter dataansvarlig eller databehandler?

Hvilke behandlinger foretager Peter i forhold 

til selve fotograferingen?

Skal han have samtykke fra deltagerne på kurset, 

hvis han fotograferer dem?
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Eksempel 2

Peter er dataansvarlig:

• Han bestemmer flere forhold, fx hvor mange billeder han tager, motivet og hvor længe han opbevarer billederne 
i sit arkiv

• Kursusudbyderen er også dataansvarlig. Peter bør aftale med kursusudbyderen, at vedkommende sørger for at 
informere deltagerne på kurset, om at der fotograferes

Behandlinger:

• Han fotograferer, billedbehandler, videresender billederne til kunden og opbevarer dem i sit arkiv. Han bruger 
ikke selv billederne. Det vil ofte kræve, at fotografen har særskilt ret til det. 



Eksempel 2

Kan Peter behandle personoplysningerne?

Samtykke eller berettiget interesse:

• Nu er der tale om en konkret afvejning i det enkelte tilfælde. Datatilsynet har på deres 
hjemmeside en vejledning om brug af billeder: https://www.datatilsynet.dk/emner/internet-
og-apps/billeder-paa-internettet/

https://www.datatilsynet.dk/emner/internet-og-apps/billeder-paa-internettet/


Eksempel 2 – Datatilsynets vejledning

• Billeder kan offentliggøres på internettet hvis (der er ingen specifikke regler på området)

• Du har et samtykke eller 

• Du har en berettiget interesse i at offentliggøre billedet, og din interesse overstiger den registreredes interesser/ rettigheder

• Karakteren af billedet er afgørende for, om det kan offentliggøres uden samtykke. Tag stilling til

• Hvor og hvorfor er billedet taget, i hvilken sammenhæng er billedet taget, og hvad er formålet med offentliggørelsen. 
Personerne på billedet må ikke føle sig udstillet eller krænket, fx i forbindelse med markedsføring eller kommercielt 
øjemed. Alderen på personen skal også tages i betragtning

• Eksempler på billeder, der som udgangspunkt kan offentliggøres uden samtykke:

• Billeder af publikum til en koncert, besøgende i zoologisk have mv., billeder optaget under en fritidsklub eller forenings 
udfoldelse af aktiviteter

• Eksempler på billeder, der normalt ikke vil kunne offentliggøres uden samtykke:

• Billeder af besøgende hos lægen, kunder i banken og i fitnesscentret eller lignende, besøgende på en bar, natklub, 
diskotek eller lignende, ansatte på arbejde i en privat virksomhed eller en offentlig myndighed



Opsummering

• Har du ret til at behandle oplysningen? (samtykke, berettiget interesse, aftale mv.)

• Hvordan behandler du oplysningen? (husk at dokumentere, hvad du gør)

• Privatlivslivspolitik (Bliv inspireret af DJ’s skabelon)

• Lav en fortegnelse



Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte 

Juridisk afdeling eller

skrive til djfr@journalistforbundet.dk


