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FOLKEKIRKENS IT

DATABESKYTTELSESLOVEN

Folkekirkens Samarbejdsudvalg, Fredag den. 19. januar 2018

- om implementering

Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven

1. 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 (generel forordning 
om databeskyttelse) = Persondataforordningen, som er vedtaget og træder i kraft den 25. maj 
2018 i samtlige medlemsstater.

2. L 68 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, som forventes 3. behandlet den 20. februar og derefter 
træder i kraft den 25. januar 2018

Forslaget opretholder og fastsætter supplerende nationale bestemmelser om behandling af personoplysninger 
inden for det nationale råderum, som forordningen giver mulighed for. Forslaget viderefører som det klare 
udgangspunkt den gældende retstilstand.
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*) Også benævnt: GDPR = General Data Protection Regulation
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… som erstatter

1. Databeskyttelsesdirektivet af 24. oktober 1995

2. Persondataloven af 31. maj 2000 og
• Sikkerhedsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, 

som behandles for den offentlige forvaltning af juni 2000

” Forslaget viderefører som det klare udgangspunkt den gældende retstilstand.” (om L 68)

… og da Kirkeministeriet, stiftsadministrationerne, provstierne samt sognene som udgangspunkt har 
tilrettelagt sin informationssikkerhed (it-anvendelse og fysisk/manuel behandling af dokumenter og 
data/informationer) i henhold til 
Cirkulære om informationssikkerhed, herunder sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet*), 
som er baseret på ovenstående.

- hvad er da udfordringen / det nye ? 
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*) Cirkulæret omhandler informationssikkerhed inden for Kirkeministeriets ressort, 
herunder sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet.
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lægges der op til en mere effektiv håndhævelse

• sanktioner i form af bøde eller fængsel indtil 6 mdr.

• frakendelse af retten til at drive virksomhed som 
databehandler

foruden at der er nye skærpede krav til både 
dataansvarlige og databehandlere og en bedre 
retsstilling for de registrerede.
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Dataansvarlig
Databehandler

MENIGHEDSRÅD

LEVERANDØRER
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Gældende krav
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Udvalgte opmærksomhedspunkter
Nye / Skærpede krav

 indsamling af personoplysninger til udtrykkeligt 
angivne og legitime formål og må ikke 
viderebehandles på en måde, der er uforenelig 
med disse formål

 risikovurdering/konsekvensanalyse

 administration af adgangsrettigheder til det  
nødvendige

 genautorisation

 logning af hvem der har behandlet oplysninger/
har haft adgang til personoplysningerne

 Databehandleraftale – opfølgning af at 
databehandler lever op til sine pligter

 anmeldelse til Datatilsynet og underrette de 
registrerede hvis der sker brud på 
behandlingssikkerheden

 fortegnelse over behandling af personoplysninger

 overblik over hvor personoplysninger findes

 kryptering som sikringsforanstaltning

 registreredes ret til indsigt

 procedurer for sletning af personoplysninger

 opgaver og beføjelser for tilsynsmyndigheder
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Implementeringsopgaven
og det fremtidige ansvar

skal placeres hos Mgh, 
som ikke er bekendt 

med opgaven og løbende
udskiftes

Implementeringsopgaven
og det fremtidige ansvar
kan placeres hos den 
it-ansvarlige, som allerede 
er bekendt med opgaven
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er Kirkeministeriet og folkekirken parat*) ?

Kirkeministeriet

Aarhus Stift
Stift

Syddjurs Provsti 
Provsti

Marie Magdalene-Koed Pastorat
Pastorat

Koed
Sogn

Marie 
Magdalene
Sogn

Syddjurs Provsti 
Provstiudvalg

Koed sogns
Menighedsråd

Marie 
Magdalene 

sogns
Menighedsråd

Marie Magdalene-
Koed sognes
Menighedsråd

Eller:

Aarhus Stift
Stiftsråd

Myndigheder med en 
klar og entydig 
ledelsesstruktur og en 
udpeget it-
sikkerhedsansvarlig

Råd og udvalg 
(myndigheder) og 
organisationer uden 
en klar og entydig 
ledelses- struktur og 
uden en udpeget it-
sikkerhedsansvarlig

*) compliant
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