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Som kristne tror vi på, at hvert enkelt 
menneske er skabt af Gud med ret til 
selv at råde over sit eget liv. Ligesom 
vi forsvarer og kæmper for religions-
frihed og retten til at vælge sin egen 
tro, støtter vi også hver enkelt borgers 
ret til at vide og bestemme, hvilke 
oplysninger andre gemmer og anven-
der om dem.

Dansk lovgivning  tager vare på 
beskyttelse af personlige oplysninger. 
Derfor er der også regler for, hvordan 
personlige oplysninger må registre-
res, bruges og gemmes, og hvornår de 
skal slettes. Men retten til et privatliv 
er under pres i en tid, hvor mange 
personlige oplysninger er tilgængeli-
ge på alle mulige måder.

Fra maj 2018 gælder derfor en ny per-
sondataforordning med fælles regler 

for hele EU, og I Danmark er en ny 
databeskyttelseslov blevet ved-

taget i maj.

Disse regler stiller krav til os 
som menigheder og gælder 
for menigheden selv, og for 
dem, vi er i kontakt med. 

Adventistkirken støtter disse 

regler og den beskyttelse, de 

giver vores medlemmer og 

kontakter.

De nye regler betyder især et øget 
fokus på beskyttelse af ens personlige 
oplysninger og muligheden for selv at 
kunne bestemme over, hvilke oplys-
ninger andre må have og bruge om 
en selv.

Lokale menigheder skal kunne 

dokumentere og informere om, 

hvordan de bruger, gemmer, og 

sletter personlige oplysninger.

De nye regler medfører derfor – sam-
men med skærpede straff e for over-
trædelser – et væsentligt øget fokus 
på området.

Adventistkirken giver her en grund-
læggende indføring i, hvad reglerne 
betyder for menighederne i Danmark.

DET ER 
IKKE FORBUDT 
AT BEHANDLE 

PERSONOPLYSNINGER, 
MEN BEHANDLING SKAL SKE 
BEVIDST, MED OMTANKE, 

RESPEKT OG HENSYN 
TIL DE PERSONER, 

OPLYSNINGERNE VEDRØRER. 
TÆNK 

PÅ, AT VI ER FORVALTERE 
AF OPLYSNINGER, SOM 
EJES AF DE PERSONER, 

OPLYSNINGERNE 
VEDRØRER.

Adventistkirken og personoplysninger
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Persondataloven blev den 

25. maj 2018 erstattet af EU’s 

persondataforordning og en 

ny dansk lov om databeskyt-

telse. Herunder beskrives de 

vigtigste konsekvenser af de 

nye regler.

Når det drejer sig om selve mulighe-
den for at behandle personoplysnin-
ger (indsamle, opbevare, anvende, 
videregive osv.), har de nye regler og 
bestemmelser i ret vid udstrækning 
samme indhold som reglerne i per-
sondataloven fra 2000. 

Forordningen medfører dog en skær-
pelse af nogle af de pligter, der følger 
med, når I behandler personoplysnin-
ger, fx forpligtelse om dokumentation 
for, hvordan I behandler personop-
lysningerne og om orientering af den 
registrerede.

Med EU-forordningen indføres fælles 
minimumsregler for hele EU, og mu-

ligheden for at afvige fra forordnin-
gen i hvert enkelt land er begrænset. 
Forordningen er i Danmark suppleret 
med nogle nationale regler i databe-
skyttelsesloven, og der udgives en 
række vejledninger fra myndigheder-
nes side om, hvordan forordningernes 
bestemmelser skal forstås og anvendes 
i praksis.

Hovedlinjer i forordningen
En vejledning som denne kan natur-
ligvis kun give generelle anvisninger 
og kan ikke beskrive alle varianter 
eller besvare alle potentielle spørgs-
mål. Men den vil alligevel adressere 
de mest almindelige situationer og 
problemstillinger for langt de fl este 
menigheder.

Helt overordnet stiller forordningen 
nogle hovedkrav til behandlingen af 
personoplysninger: 

1. Lovlighed, rimelighed og gen-
nemsigtighed

2. Formålsbegrænsning
3. Dataminimering

4. Rigtighed
5. Opbevaringsbegrænsning
6. Integritet og fortrolighed
7. Ansvarlighed.

Alt dette beskrives nærmere i det 
følgende.

Det er et gennemgående princip i for-
ordningen, at I som dataansvarlig 
for menighedens personoplysnin-
ger skal have overvejet og beskre-
vet de nævnte forhold, og at I skal 
kunne dokumentere dette over for 
Datatilsynet. 

Det er derimod ikke sådan, at der ef-
ter forordningen kun fi ndes én rigtig 
løsning for, hvordan en menighed 
organiserer sin behandling af person-
oplysninger.  

Hvad forordningen betyder i praksis 
er ikke nødvendigvis det samme for 
menigheder, som det er for fx off entli-
ge myndigheder eller store virksom-
heder. Der vil derfor være afvigelser 
fra, hvad I evt. møder på jeres ar-
bejdsplads eller andre steder. 

Regler for behandling af personoplysninger
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For menigheder er en person-

oplysning enhver form for 

oplysning om en fysisk person 

(menneske), der kan bruges til 

at identificere den pågældende.  

Altså navn, adresse, e-mail, profi ler 
på sociale medier, billeder osv. Alle 
oplysninger om holdninger, medlem-
skab, køb, aktiviteter, eller blot hvad 
du står for, tæller som ”persondata“.

Oplysninger om selskaber, fx leveran-
dører, er ikke omfattet af reglerne.

En personoplysning omfattes af 
reglerne i forordningen i alle tilfælde, 
hvor den behandles digitalt. Men reg-
lerne gælder også personoplysninger 
i papirform, når de indgår i et regi-
ster, fx et medlemsregister.

Der skelnes mellem almindelige 

oplysninger og følsomme 

oplysninger. 

For unge under 13 år gælder skærpe-
de regler for følsomme oplysninger. 
Under følsomme oplysninger hører 
bl.a. religiøst eller politisk tilhørsfor-
hold eller religiøs kontakt – det bety-
der i praksis, at mange oplysninger 
om kirkens medlemmer og kontakter 
er følsomme oplysninger. 

Personnummer er ikke defi ne-
ret som personfølsomt, men 
dog ulovligt at off entlig-
gøre.

Hvad er personoplysninger

SÆRLIGE KATEGORIER

Fx racemæssig eller etnisk 
baggrund, politisk, religiøs eller 

fi losofi sk overbevisning, fagforening, 
helbredsmæssige og seksuelle forhold, 

biometriske og genetiske data

SÆRLIG REGULERING

Strafbare forhold, personnummer

ALMINDELIGE KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Fx økonomi, skat, gæld, sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, bolig, 
bil, geolocation, netadfærd, IP-adresse, eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato, 

stilling, arbejdsområde, arbejdstelefon, stamoplysninger: navn, adresse, fødselsdato, 
skostørrelse, rejseaktivitet, pasnummer, øvrige oplysningsdata
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Enhver håndtering af person-

oplysninger i form af indsam-

ling, registrering, anvendelse, 

opbevaring, videregivelse 

m.v. udgør en behandling af 

personoplysninger og er 

dermed omfattet af reglerne.

Alle menigheder behandler personop-
lysninger. Det gælder fx de personop-
lysninger, der vedrører menighedens 
egne (døbte) medlemmer, og ofte også 
personoplysninger, der vedrører 
andre personer, gæster, kontakter, 
gæstetalere, osv.

Så snart I behandler person-

oplysninger om andre, er I 

dataansvarlig. 

Det er menigheden som sådan, der er 
dataansvarlig og derfor skal sikre, at 
regler overholdes. Menighedsbesty-
relsen bør udpege én person, der har 
ansvar for behandling af menighe-
dens personoplysninger.

Denne er altid velkommen til at 
kontakte Unionen for yderligere 
vejledning: 

Økonomichef Jan Arne Nielsen, 
jan.nielsen@adventist.dk

Menigheden og Unionen

Lokale menigheder håndterer med-
lemslister i forhold til ind- og udmel-
delser og overflytning af medlem-
skab mellem menigheder. Samtidig 
administrerer Unionen et centralt 
medlemsregister. Umiddelbart bety-
der dette, at Unionen og den enkelte 
menighed er fælles dataansvarlig på 
nogle opgaver. Det betyder, at da-
taansvaret er delt, og der skal ikke 
foreligge en databehandleraftale. 
Men det skal nævnes i privatlivspo-
litikken, hvad Unionen henholdsvis 
menigheden behandler. For eksempel 
at Unionen er ansvarlig for et centralt 
register og deling af fx embedsoplys-
ninger på tværs af menigheder, mens 
den lokale menighed håndterer lokale 
medlemskaber og kontakter.

Menigheden er dataansvarlig

ORDBOG

Databeskyttelsesforordning 2018
– populært kaldet persondataforordnin-
gen – afl øser den tidligere persondatalov 
fra år 2000.

Dataansvarlig 
– er menigheden, som har udformet 
menighedens privatlivspolitik og holder 
øje med, hvordan denne følges – be-
stemmer og afgør alene eller sammen 
med andre, hvordan og til hvilke formål, 
der må foretages behandling af person-
oplysninger.

Databehandler 
– er den person, der behandler person-
oplysninger på menighedens vegne og 
derfor kender til menighedens privat-
livspolitik. Databehandleren arbejder 
under instruks fra den dataansvarlige og 
skal hjælpe den dataansvarlige med at 
overholde de nye databeskyttelsesregler 
i persondataforordningen.
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Når I behandler personoplysninger, 
skal I følge nogle fundamentale regler 
om god databehandlingsskik. 

1. Der skal altid være et klart og 
sagligt formål med at behand-

le oplysningerne. 

Almindelig registrering af medlem-
mers navn, adresse, telefonnummer 
og fødselsdato og lignende er et sag-
ligt formål – fx for at kunne kontakte 
medlemmer. 

Modsat er der ikke noget sagligt for-
mål med at registrere fx oplysninger 
om medlemmers arbejde eller med-
lemskab af andre foreninger udenfor 
menigheden. 

Når I registrerer personer, der ikke er 
medlemmer, skal registreringen ske 
med et tydeligt og kendt formål, som 
disse personer har givet samtykke til.

2. I må ikke behandle fl ere 
oplysninger end nødvendigt i 

forhold til det saglige formål. 

Menigheden skal kun behandle de 
medlemsoplysninger, som er nødven-
dige for at kunne tage sig af medlem-
mernes ve og vel og menighedens 
drift. Ikke fl ere. 

3. Enhver behandling af person-

oplysninger skal baseres på en 
lovlig grund.

Som hovedeksempler kan nævnes:

• Menighedens berettigede inte-
resse i at behandle oplysninger. 
Menighedens saglige formål med 
at behandle oplysninger, fx om 
medlemskab og kontaktdata, skal 
være stærkere end eventuelle 
modstående hensyn til den regi-
strerede.

• At kunne opfylde en aftale med 
den pågældende. Det kan fx være 
ved deltagelse i et arrangement 
med deltagerbetaling.

• Behandling efter lovkrav, fx 
bogføringsloven, SKATs regler, 
revision, eller andre oplysninger 
til myndigheder, hvorfra der fx er 
modtaget tilskud.

• Behandling med samtykke, fx et 
ønske fra en gæst om at modtage 
invitationer til fremtidige arrange-
menter.

4. De registrerede oplysninger 

skal altid være korrekte og 
relevante. 

Det betyder fx, at I skal rette eller slet-
te oplysninger, som viser sig at være 
urigtige eller vildledende, eller som 
der ikke længere er brug for.

Grundprincipper
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Medlemmer
Når det gælder medlemmer (døbte), 
vil langt hovedparten af menighedens 
handlinger kunne ske på baggrund af 
reglen om interesseafvejning. 

Som hovedregel er det således 

unødvendigt at indhente et 

samtykke forud for menighe-

dens behandling af personop-

lysninger om sine medlemmer. 

I bør ikke benytte samtykke, hvis 
der allerede fi ndes en anden lovlig 
grund til behandling. Dog kan det 
være nødvendigt, når det drejer sig 
om oplysninger med en højere grad af 
beskyttelse som fx børneattester.

Ved en persons ønske om medlem-
skab vil der samtidig udtrykkes sam-
tykke til, at menigheden registrerer 
og behandler nødvendige personop-
lysninger om medlemskabet. 

Ved accept af embede i menigheden 
forstås accepten sådan, at medlemmet 
samtidig giver samtykke til, at me-
nigheden kan registrere og behandle 

nødvendige personoplysninger i 
forhold til embedet, herunder videre-
give oplysninger til Unionen. Afgivet 
samtykket kan tilbagekaldes, hvor det 
dog må forventes at medføre, at man 
må afgive embedet.

Ikke-medlemmer

Når det gælder kredsen af personer 
”andre kontakter end medlemmer”, vil 
der derimod altid skulle foreligge et 
samtykke til at opbevare og behandle 
personoplysninger, hvor personen fx 
giver menigheden lov til at udsende 
nyhedsbreve eller invitere til arrange-
menter. 

Vær her opmærksom på udvidede reg-
ler for børn, især for dem under 13 år.

Samtykke
Samtykke er defi neret som ”enhver, 
frivillig, specifi k, informeret og utve-
tydig viljestilkendegivelse, hvorved 
den registrerede ved erklæring eller 
klar bekræftelse indvilliger i, at 
personoplysninger, der vedrører den 
pågældende, gøres til genstand for be-

handling.” Samtykke kan ikke være 
stiltiende eller underforstået. Den, der 
har givet samtykke, kan altid tilbage-
kalde dette, og dette skal respekteres.

Erklæringen om samtykke skal være 
formuleret letforståelig, i lettilgænge-
lig form og i et klart og enkelt sprog, 
så det er tydeligt, hvad der registreres 
og formålet dermed. Samtykke skal 
være frivilligt og skal kunne doku-
menteres, hvorfor det anbefales at 
opnå samtykket skriftligt.

For samtykke vedrørende følsomme 
personoplysninger skal samtykket 
være udtrykkeligt, hvilket betyder 
at det bør dokumenteres med under-
skrift. 

Hvis samtykke omfatter almindelige 
personoplysninger skal samtykket 
være utvetydigt hvilket betyder, at 
den, der giver samtykke, fx skal af-
krydse en boks på et papirdokument, 
bekræfte med en e-mail eller klikke 
på en boks på en hjemmeside i til-
knytning til formuleringen af det, der 
skal gives samtykke til.
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Når en menighed behandler person-
oplysninger, er der fem væsentlige 
spørgsmål, der skal overvejes:

1. Hvilke oplysninger må vi 

registrere og gemme?

Som menighed må I gerne have et 
register over jeres medlemmer og 
registrere fx navn, adresse, telefon-
nummer, e-mailadresse, fødsels- og 
dåbsdato. Ved medlemmers og ik-
ke-medlemmers accept af et embede 
i menigheden er det naturligt også at 
behandle oplysninger om personer og 
tilknyttede embeder i menigheden.

Denne type oplysninger kan me-
nigheden uden videre behandle på 
grundlag af reglen om interesseafvej-
ning.

Når det gælder ikke-medlemmer 
(herunder ikke-døbte børn og unge), 
må I gerne behandle almindelige 
kontaktoplysninger, hvis det sker med 
deres (eller forældrenes) samtykke, og 
de ved, at de har mulighed for at blive 
slettet af listen.

Derimod gælder det for alle personer, 
at menigheden ikke frit må behandle 
oplysninger om fx helbredsforhold 
eller andre følsomme oplysninger (fx 
sygdomme, sociale eller økonomiske 
forhold, eller straff esager). En sådan 
behandling kan kun ske med samtyk-
ke fra de involverede personer.

Er der fx strafbare forhold med 
anmeldelsespligt, er det vigtigt, at me-
nigheden søger råd hos Unionen, før 
man behandler personoplysninger. 
Man må ikke videregive oplysninger 
uden samtykke fra den, det handler 
om. I særlige tilfælde er det nødven-
digt direkte at orientere myndig-
heder. Kontakt gerne Unionen, som 
kan vejlede på generelt niveau eller 
hjælpe med at henvise sagen til rette 
myndighed. 

Alle personoplysninger skal slettes, 
når de ikke længere har relevans 
for menigheden. Se nærmere under 
eksempler.

2. Hvad skal vi fortælle vores 

medlemmer og ikke-medlem-

mer, når vi registrerer oplys-

ninger om dem? Hvad betyder 

oplysningspligt og privatlivs-

politik?

Både medlemmer og ikke-medlem-
mer skal informeres om, hvad me-
nighedens formål er med at behandle 
personoplysninger, og hvor længe 
oplysningerne opbevares. Disse op-
lysninger skal gives fra det tidspunkt, 
hvor oplysningerne behandles.

Denne oplysningspligt kan opfyldes 
ved at off entliggøre en privatlivspo-
litik, der beskriver de pågældende 
forhold. Adventistkirken i Danmark 
udvikler en model for en privatlivspo-
litik, der kan anvendes af alle menig-
heder; lokale tilføjelser kan vedtages 
og off entliggøres lokalt.

Privatlivspolitikken skal være tilgæn-
gelig for alle menighedens medlem-
mer og ikke-medlemmer, fx via link 
på menighedens hjemmeside. Pligten 
kan også opfyldes ved at udlevere 

Menighedens behandling af personoplysninger

10



privatlivspolitikken i fysisk form. Det 
skal også tydeligt oplyses, hvem man 
kan henvende sig til for at få slettet 
sine oplysninger (dataansvarlig).

3. Hvad må vi gøre med oplys-

ninger om vores medlemmer 

og ikke-medlemmer?

De oplysninger, som menigheden 
har registreret om medlemmer og 
ikke-medlemmer, må kun anvendes 
i overensstemmelse med det formål, 
som de oprindeligt er indsamlet til.

Der er en ret vid adgang for menig-
heden til at udveksle nødvendige 
og relevante personoplysninger om 
medlemmer med fx nabomenigheder, 
SABUS-forening eller Unionen, som 
led i koordinering af aktiviteter. Dette 
forhold er yderligere omtalt i Adven-
tistkirkens privatlivspolitik. 

Vær opmærksom på, at der skal opnås 
samtykke fra ikke-medlemmer, før 
der kan ske udveksling af personop-
lysninger. Her skal det gøres tydeligt 
for personen, hvordan oplysninger-
ne kan deles mellem lokale menig-
hedsforeninger eller med Unionens 
tilknyttede foreninger. 

Hvis menigheden ønsker at videre-
give oplysninger om medlemmer og 
ikke-medlemmer til andre uden for 
Unionens direkte tilknyttede instituti-
oner, vil det normalt kræve samtykke 
fra hver enkelt person.

4. Hvad må vi gøre med oplys-

ninger om embedsmænd og 

andre?

Når det kommer til behandling af 
personoplysninger på personer med 
øget ansvar, kan der være behov for 
at behandle personoplysninger, der er 
tillagt en højere grad af beskyttelse. 
For eksempel kræves personnummer 
ved indberetning til SKAT og oprettel-
se af bankkonto, MobilePay eller ad-
gang til e-Boks. Indhentelse af børne-
attest til frivillige i bibelklubber m.m. 
kræver også personnummer og kan 
medføre behandling af oplysninger 
om seksuelle og strafbare forhold.

Der vil generelt være vid adgang til 
registrering og videregivelse af kon-
taktoplysninger til Unionen og andre 
menigheder om embedsmænd og 
andre frivillige i menigheden. Grund-
laget for registrering og videregivelse 
skal omtales i oplysningspligten og 

fortegnelsen, således at behandlingen 
fremstår som oplyst og velbegrundet 
over for den registrerede, og at dette 
kan dokumenteres over for Datatilsy-
net.

5. Hvilke krav stilles der til data-

sikkerhed og dokumentation i 

menigheden?

En dataansvarlig skal sørge for, at 
behandlingen af personoplysninger 
sker med en passende sikkerhed. Det 
vil sige, at der kun må være adgang 
til oplysningerne for relevante perso-
ner i menighedens ledelse (bestyrel-
sesmedlemmer, forstandere m.v.). Der 
vil være personoplysninger, som ikke 
er relevante at dele med hele ledelsen, 
men hvor oplysninger kun bør kendes 
af den (de), der er absolut nødvendig 
for behandlingen. 

Der skal være tilstrækkelig it-sik-
kerhed med bl.a. brug af et sikkert 
password og opdateret fi rewall ved 
brug af menigheds PC eller anden PC. 
Ved cloud-baserede løsninger skal 
cloud-udbyderen kunne garantere for 
sikkerheden i databehandleraftalen.
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Fortegnelsespligt (dokumentationskrav)
Med fortegnelsespligten menes, 

at menigheden skal dokumen-

tere, hvordan personoplysnin-

ger behandles.

Enhver dataansvarlig skal have 
en intern fortegnelse over, hvilke 
personoplysninger der behandles, 
hvorfor de behandles, og hvem der 
har relevant adgang til de forskellige 
typer af oplysninger. Den dataansvar-
lige skal altså sikre sig, at der er styr 
på tingene og skal kunne dokumente-
re, at dette er tilfældet.

En fortegnelse vil typisk indeholde:

a) navn på og kontaktoplysninger 
for den dataansvarlige

b) formålene med behandlingen

c) en beskrivelse af kategorier af 
registrerede og 
kategorier af personoplysninger

d) de kategorier af modtagere, som 
personoplysningerne kan vide-
regives til, herunder modtagere 
i tredjelande eller internationa-
le organisationer

e) hvis det er muligt, de forvente-
de tidsfrister for sletning af de 
forskellige kategorier af oplys-
ninger

f) hvis det er muligt, en generel be-
skrivelse af tekniske og organi-
satoriske sikkerhedsforanstalt-
ninger
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Hvis I som dataansvarlig ved et uheld 
kommer til at lække oplysninger, bli-
ver hacket eller på anden vis oplever 
et brud på datasikkerheden, skal der 
i nogle tilfælde ske anmeldelse af 
forholdet til Datatilsynet. Men det er 
kun, hvor der er en særlig risiko for de 
registrerede personer, at der skal ske 
anmeldelse, og I bør søge vejledning 

fra Unionskontoret, før I foretager 
anmeldelse. Anmeldelse skal som ud-
gangspunkt ske senest 72 timer efter, 
at I har opdaget sikkerhedsbruddet.

Det er en god idé på forhånd af have 
en plan for, hvem i menigheden der 
skal tage sig af at anmelde et sikker-
hedsbrud, hvis det skulle forekomme.

Den registreredes rettigheder

Brud på sikkerheden

Den registrerede har efter forord-
ningen en række rettigheder om 
indsigt i oplysninger om sig selv, om 
korrektion af forkerte oplysninger 
og om indsigelse (fx anmodning om 
sletning) vedrørende menighedens 
behandling. Kontakt gerne Unions-
kontoret, hvis I får henvendelser om 
disse forhold.

De vigtigste rettigheder er:

• Retten til at modtage oplysning 
om en behandling af sine per-
sonoplysninger (oplysnings-
pligt)

• Retten til at få indsigt i sine per-
sonoplysninger (indsigtsret)

• Retten til at få urigtige person-
oplysninger berigtiget (retten til 
berigtigelse)

• Retten til at få sine personoplys-
ninger slettet (retten til at blive 
glemt)

• Retten til at gøre indsigelse mod 
at personoplysninger anvendes 
til direkte markedsføring

• Retten til at gøre indsigelse mod 
automatiske individuelle afgø-
relser, herunder profi lering

• Retten til at fl ytte sine person-
oplysninger (dataportabilitet)
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Personfølsomme 
oplysninger
Alle oplysninger om en 
person, der har en re-
lation til en menighed, 
bør i udgangspunktet behandles som 
personfølsomme oplysninger, fordi 
oplysningerne er kædet til menig-
heden og dens religiøse aktiviteter i 
bred forstand. 

Medlemmer
Menigheden kan uden videre re-

gistrere sine medlemmer i et 
medlemsregister. Det enkelte 

medlem har ret til indsigt 
om sig selv. Der må ikke ske 

off entliggørelse af med-
lemslister på internettet. 
Menighedens egne med-
lemmer må godt kende 
medlemslisten, hvor det 
er relevant. Anden anven-
delse kræver accept fra 
berørte personer.

Andre kontakter
Når det gælder ikke-medlemmer (her-
under ikke-døbte børn og unge), må I 
gerne behandle almindelige kontak-
toplysninger, og fx have en liste over 
kontakter, der kan modtage nyheds-
brev eller invitationer til arrange-
menter i menigheden, når I har sikret 
disse personers accept deraf. Det kræ-
ver nemlig deres samtykke, og at de 
oplyses om, at de har mulighed for at 
blive slettet af listen, og at I ikke deler 
oplysningerne med tredjepart.

For børn under 13 år vil det i alle til-
fælde være forældrene, der skal give 
samtykke på barnets vegne. I nogle 
tilfælde kan ældre børn og unge selv, 
altså uden forældresamtykke, afgi-
ve oplysninger til en dataansvarlig. 
Typisk vil en menighed derfor lovligt 
kunne behandle almindelige 
oplysninger fra unge over 13 år.

SABUS
Deling af oplys-
ninger om med-
lemmer af SABUS 
internt i en menig-
hed, udveksling af 
oplysninger med 
andre menighe-
der eller Unionen 
vil for alle under 
13 år kun kunne ske efter, at der er 
opnået samtykke fra forældre. Ved 
indmeldelse i SABUS, vil det med for-
del kunne aftales, hvilken deling af 
oplysninger medlemmet accepterer. 
Der skal sammen med indmeldelsen 
oplyses om mulighed og ret til at få 
rettet i oplysninger samt ret til at 
blive slettet af medlemslisten. 

Personnummer
Menigheden må gerne registrere 

fødselsdato på sine medlemmer, 
men personnummer må kun 
behandles, hvis særlige forhold 
gør det nødvendigt. Det kan være 
i forbindelse med embedsmænd, 

der på menighedens vegne admini-

Konkrete eksempler

101010-1010

14



strerer bank, MobilePay eller kontakt 
med off entlige myndigheder. Eller 
ved indhentning af børneattester. I 
sådanne tilfælde vil et samtykke være 
nødvendigt, og oplysningerne skal 
slettes, når de ikke længere er nød-
vendige. Personnummer må aldrig 
off entliggøres.

Forhold vedrørende skattefradrag 
håndteres af Unionen, der i den 
forbindelse anvender personnumre. 
Men for den lokale menighed er et 
medlemsnummer tilstrækkeligt til, at 
Unionen kan identifi cere medlemmet 
og foretage den nødvendige behand-
ling.

Nyhedsbreve
Regelmæssig kommunikation til med-
lemmer af en menighed er i menighe-
dens legitime interesse, og det kræver 

derfor ikke samtykke at 
udsende et menighedsblad 
eller nyhedsbrev på e-mail 
til medlemmer. Det kan dog 
besluttes, at det skal være 
muligt for dem at kunne 
framelde sig et nyhedsbrev. 

Framelding skal kunne ske ubesvæ-
ret.

For ikke-medlemmer er det derimod 
nødvendigt med et udtrykkeligt 
samtykke for at kunne tilføje perso-
ner til en mailingliste. Her skal det 
til enhver tid være muligt at kunne 
framelde sig på en ubesværet måde.

Gademission
I tilfælde hvor menigheden opsøger 
personer, som fx ved gademission 
eller møder med naboer, er det især 
vigtigt at respektere og beskytte disse 
personer. Deler de kontaktoplysnin-
ger som e-mail eller telefon, bør det 
være tydeligt for dem, hvad de accep-
terer at blive kontaktet angående, og 
det skal være muligt at se en privat-
livspolitik. Det vil desuden være god 
skik at give personen et kort el.lign. i 
hånden, der oplyser om rettigheder, 
og hvor de kan henvende sig for at få 
indsigt eller tilbagekalde 
deres samtykke (data-
ansvarlig).

Embedsmænd
Påtager et medlem sig en lederrolle i 
menigheden, har menigheden en le-
gitim interesse i at kunne identifi cere 
og kontakte denne person. Derfor kan 
man dele kontaktoplysninger 
internt i menigheden og 
typisk også med nabome-
nigheder og Unionen, 
når det er gjort klart 
for de valgte i forbin-
delse med accept af 
embedet, at denne 
information kan deles. 
Om de også kan deles 
fx på en hjemmeside 
vil kræve en afvejning 
af det reelle behov.

Under alle omstændigheder bør den-
ne praksis fremgå af menighedens 
privatlivspolitik, og man kan med 
fordel minde om det, hver gang der 
vælges nye embedsmænd.

Visse embedsposter i menigheden 
giver adgang til at se og behandle 
persondata, fx som forstander, se-
kretær eller bestyrelsesmedlem. Når 
en person fratræder et embede, er 
det vigtigt, at enhver oplysning eller 
adgang til oplysninger leveres tilbage 

GRATIS
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til menigheden. E-mails og dokumen-
ter gemt på egen computer skal slettes 
ved udtrædelse.

Det er menigheden, som skal op-
retholde et arkiv med oplysninger 
over fx beslutninger, så længe det er 
relevant. Vær især opmærksom på, at 
oplysninger om personsager ikke må 
bevares længere end strengt nødven-
digt.

Adresselister
Menigheden er ansvarlig for, at per-
sonoplysninger i form af fx adresse-
lister opbevares forsvarligt. Det er 

der ikke kun én måde at gøre 
på. Man må gerne gemme 
oplysninger på en privat PC; 
i så fald bør den bl.a. have 
opdateret antivirus og være 
beskyttet med adgangsko-

de. Selve fi len med listen vil 
med fordel kunne beskyttes med 

adgangskode.

Fysiske dokumenter skal ikke ligge 
frit fremme i hverken kirke eller 
hjem; især følsomme oplysninger som 
børneattester skal altid være opbeva-
ret fx i et afl åst skab.

E-mail
Hvis du masseudsender 
en e-mail med informa-
tioner mv. til alle menighedens med-
lemmer og ikke- medlemmer, skal du 
være opmærksom på, hvor i mailens 
modtagerfelter du angiver modtager-
nes e-mailadresser. E-mailadresser på 
modtagere af en sådan masseudsen-
delse bør ikke fremgå af selve e-mai-
len, og du bør derfor placere mod-
tagernes e-mailadresser i e-mailens 
bcc-felt, således at modtagerne ikke 
kan se hinandens e-mailadresser.

Undgå også at videresende mailens hi-
storik, så det kun er det i e-mailen, der 
svares på og ikke en lang mailkæde 
med alle mulige forskellige oplysnin-
ger, som måske slet ikke vedrører den 
aktuelle henvendelse.

Gamle e-mails skal slettes, når der 
ikke er brug for dem længere.

Billeder på hjemmesiden
Billeder kan også være personoplys-
ninger, derfor kræver det lovlig ret at 
behandle disse.

Der skelnes mellem situationsbilleder 
og portrætbilleder. Almindelige situa-
tionsbilleder fra menighedens akti-
viteter kan som udgangspunkt frit 
lægges online. Også selv om enkelte 
personer kan genkendes. Men hvis 
et situationsbillede kan udstille eller 
krænke en person, kræver off entlig-
gørelsen samtykke.

Det er dog altid en god idé på forhånd 
at gøre opmærksom på, at der tages 
situationsbilleder til off entliggørel-
se. Her kan et tydeligt skilt på døren 
være tilstrækkeligt.

Til gengæld kræver det som udgangs-
punkt et samtykke at off entliggøre 
portrætbilleder på internettet. Dette 

er begrundet i, at en sådan of-
fentliggørelse vil kunne medføre 
ulemper for de registrerede, idet 
nogle mennesker vil kunne føle 

ubehag ved, at sådanne 
billeder gøres off entligt 
tilgængelige.
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IT-systemer
Hvis menigheden bruger 
eksterne leverandø-
rer (både betalte 
og frivillige) til eksempelvis regn-
skabssystemer eller hjemmesider, skal 
I være opmærksom på, om der i den 
forbindelse sker ekstern behandling af 
personoplysninger. I givet fald vil der 
skulle indgås en databehandleraftale 
for at sikre, at den eksterne leverandør 
behandler personoplysninger lige så 
sikkert som menigheden selv.

Lejemål
Når en menighed udlejer værelser 
eller lejligheder, skal dette omfattes af 
privatlivspolitikken, idet menigheden 
derved skal behandle oplysninger som 
fx ansøgninger og ventelister, kontak-
toplysninger samt bankoplysninger og 
personnummer på beboere. Det er vig-
tigt, at alle lejemål dokumenteres med 
korrekte lejekontrakter. Oplysninger 
skal behandles fortroligt, og oplysnin-
ger om lejere skal destrueres senest 10 
år efter, at lejemålet er ophørt. Øvrige 
oplysninger som fx ventelister skal 
kun gemmes så kort tid som muligt. 
Flere detaljer om udlejning kan fi ndes 
hos specialister, fx Danske Udlejere.

Ansættelser
Når en menighed ansætter fx vice-
vært eller rengøring, skal dette 
omfattes af privatlivspolitikken, idet 
menigheden derved skal behandle 
oplysninger som fx ansøgninger, kon-
taktoplysninger samt bankoplysnin-
ger og personnummer. Det er vigtigt, 
at der er lavet en skriftlig aftale om 
ansættelsen.

Ud over den lokale behandling af 
personoplysninger, er der også tilfæl-
de, hvor Unionen udbetaler løn. Her 
er dataansvaret delt. Det er vigtigt 
at minimere udbredelsen af person-
oplysninger; det vil typisk kun være 
kassereren og ikke hele menighedsbe-
styrelsen, der behøver have kendskab 
til fx personens bankoplysninger og 
personnummer. Ansøgninger, der 
ikke fører til ansættelse, skal slettes.

Bogføringsbilag
Bogføringsbilag skal efter bogførings-
loven gemmes i 5 år fra udløbet af det 
regnskabsår, som bilaget vedrører.

Børneattester
Børneattester skal med samtykke 
indhentes for ledere i fx bibelklub og 

spejderforening, som har med børn 
under 15 år at gøre. Menigheden kan 
beholde dokumentationen for, at der 
er indhentet børneattest, så længe 
den pågældende person 
er engageret i menighe-
dens børnearbejde. Dette 
skal oplyses over for den 
pågældende. Se proces på 
politi.dk/da/borgerser-
vice/straff eattest/boerneattest

Hvis indhentede børneattester har be-
mærkninger, skal menigheden straks 
kontakte Unionen for vejledning om 
den videre procedure.

Deling af oplysninger med 
andre menigheder
Her skal der skelnes mellem medlem-
mer og ikke-medlemmer. Hvis der er 
en legitim interesse i fx at koordinere 
et fælles arrangement må man gerne 
dele almindelige personoplysninger 
for medlemmer med en nabomenig-
hed.

Når det gælder ikke-medlemmer 
er det derimod nødvendigt med sam-
tykke. Et almindeligt samtykke vil 
typisk være begrænset til kontakt 
og relation til den lokale menighed. 
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Derfor er yderligere samtykke nød-
vendigt, hvis I ønsker af dele oplys-
ninger med en nabomenighed.

Men i sådanne tilfælde bør I overveje, 
om det overhovedet er nødvendigt at 
dele oplysninger med nabomenighe-
den, eller om det er bedre, hvis I som 
menighed selv modtager invitationen 
fra nabomenigheden og viderefor-
midler invitationen til ikke-medlem-
met i jeres egen menighed.

Hjælpeaktion
Indsamling til Hjælpeaktion medfø-
rer, at I på tegningslister kan få 
personlige oplysninger, så vær 
opmærksom på regler trykt 
på bagsiden af tegningslisten. 
Oplysninger i tegningslisten må 
ikke komme uvedkommende til 
kendskab.

Sletning af oplysninger
Personoplysninger må kun opbe-
vares, så længe det er relevant, set i 
forhold til det oprindelige saglige for-
mål med at have oplysningerne. Som 
dataansvarlig skal I således løbende 
ajourføre jeres oplysninger og slette 
de oplysninger, der ikke længere tje-

ner det oprindelige saglige formål.

Almindelige oplysninger om medlem-
skab af kirken kan gemmes, så længe 
pågældende er medlem. Ved fl ytning 
til anden menighed eller ophørt med-
lemskab kan relevante oplysninger 
gemmes i op til 3 kalenderår. I denne 
periode kan der aktivt behandles 
personoplysninger, hvis der er en 
saglig grund til det, fx indberetninger 
af medlemstal.

Ved forpligtelser og andre økonomi-
ske forhold vil det af hensyn til skat 
være nødvendigt at gemme personop-

lysninger i 5+1 år. I de fl este tilfælde 
er disse oplysninger dog noget, 
der administreres af Unionen, og 
den lokale menighed har derfor 
intet behov for at behandle eller 
gemme disse oplysninger.

Almindelige oplysninger om 
embedsmænd og andre frivil-

lige bør slettes, når den pågældende 
ophører med sit virke, men kan gem-
mes i op til 1 år efter. Oplysninger om 
lederhverv kan dog gemmes, så længe 
de har en begrundet historisk værdi. 
I sådanne tilfælde vil man typisk 
gemme navn og embeder, men ikke 
kontaktoplysninger. Efter en aftalt 

periode gemmes kun tal, og ikke læn-
gere oplysninger, der kan identifi cere 
en person. 

HASDA
Husk også at konsultere 
Adventistkirkens histo-
riske arkiv (HASDA), 
inden gamle arkivalier 
og anden dokumentati-
on smides ud. HASDA er 
underlagt andre regler, 
som gælder for arkiver. 
Det betyder, at der vil 
skulle gå en årrække, før 
dele af oplysningerne kan 
blive tilgængelige for almen-
heden. Men indtil da kan arkivet 
i nogle tilfælde give forskere adgang, 
efter særlige regler.

Korrespondanceskolen
Aktiviteter vedrørende korrespon-
danceskolens elever skal håndteres 
efter samme persondataregler. Der 
skal udvises fortrolighed i alle led ved 
tilmeldinger, registreringer og deling 
af oplysninger om elever.
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Spørgsmål og referencer

Spørgsmål
Send dine spørgsmål til persondata@adventist.dk

Datatilsynet 
www.datatilsynet.dk/emner/foreninger

Center for Frivilligt Socialt Arbejde
frivillighed.dk/guides/regler-for-persondata-i-foreninger-0

Oplysninger til 
lande uden for EU
Oplysninger om menighe-
dens medlemmer og kontakter 
må ikke opbevares uden for EU- 
eller EØS-lande (Island, Liechtenstein 
og Norge), hvis der ikke dér er samme 
beskyttelse af personlige oplysninger, 
som gælder for EU-området. Derfor skal 
der især ved overførsel af medlemskab 
eller ved tilmelding til fx kurser til 
lande uden for EU opnås udtrykkeligt 
(skriftligt) samtykke om udlevering og 
behandling af oplysningerne i dette 
tredjeland.
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