
Ordbog over de meste centrale begreber i forhold til 

Databeskyttelsesloven (med rødt eksempler, som er typiske for frikirker) 

Personoplysninger  Enhver for form information om en identificeret eller 

identificerbar fysisk person. Det vil sige alle 

oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i 

kombination, kan identificere en bestemt fysisk 

person. Fx navn, adresse, fødselsdato, 

telefonnummer, e-mailadresse … 

Oplysninger, som er personfølsomme, er underlagt 

særlige krav. Alle oplysninger, som kirker behandler, 

er per definition personfølsomme, fordi de angiver 

noget om personens religiøse orientering. 

Registrerede Alle de identificerede eller identificerbare fysiske 

personer om hvem vi behandler Personoplysninger i 

Organisationen. Fx medlemmer, frivillige, ansatte, 

julehjælpsmodtagere … 

Dataansvarlig Den fysiske eller juridiske person, offentlige 

myndighed, institution eller et andet organ, der 

alene eller sammen med andre afgør til hvilke 

formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages 

behandling af Personoplysninger. Fx kirken og b&u-

foreningen. 

Den dataansvarlige skal udnævne en enkelt person, 

som er fælles dataansvarlig for hele organisationen. 

Den dataansvarlige kan overlade data til andre, 

selvstændige dataansvarlige – fx bank, Nets og Skat. 

Disse er ikke databehandlere (se nedenfor), da de 

ikke handler på instruks fra den dataansvarlige, men 

har en anden hjemmel til databehandlingen. 

Databehandler Den fysiske eller juridiske person, offentlige 

myndighed, institution eller et andet organ, der 



behandler Personoplysninger på den dataansvarliges 

vegne – per instruks. Databehandleren behandler 

aldrig personoplysninger til egne formål og må derfor 

ikke bruge de overladte oplysninger til andet end 

udførelsen af opgaven for den dataansvarlige. Fx 

hvis kirken videregiver oplysninger til b&u-forening, 

MailChimp, Cloudtjeneste med flere. 

Behandling Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som 

involverer brug af Personoplysninger, fx indsamling, 

registrering, systematisering, ændring af, søgning i, 

sammenstilling, overladelse eller videregivelse til 

personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for 

Organisationen. Fx medlemslister, lister over givere, 

liste over frivillige medarbejdere på et givet område 

(lovsang, café, rengøring etc.) 

Sletning Uigenkaldelig sletning af Personoplysninger fra 

alle lagringsmedier, således at de pågældende 

Personoplysninger ikke kan gendannes. 

Alle kirker skal have en politik for, hvornår 

personfølsomme oplysninger af enhver slags 

slettes – inkl. fx oplysninger i mails.  

Databeskyttelsesloven 

 

Den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af 

forslag til lov om supplerende bestemmelser til 

forordning om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af personoplysninger og 

om fri udveksling af sådanne oplysninger 

(databeskyttelsesloven) fremsat den 25. oktober 

2017  

Persondataforordningen Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 

2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske 

personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af sådanne 

oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF 

med tilhørende regulering. 



 

 


