
Vejledning 

               FOLKEKIRKENS IT  

At blive klar til databeskyttelsesforordningen 

Den 25. maj 2018 afløses persondataloven, der har været gældende siden 1. juli 
2000, af nye databeskyttelsesregler. 

DATABESKY TTELSESF O RO RDNIN GEN , som blev vedtaget i EU i april 2016 er 

”overliggeren” og er gældende i hele EU. DATABES KYTTELSESL OVE N  er navnet 
på den lov, som gennemfører og supplerer forordningen i Danmark. 

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at det i vidt omfang en videreførelse 
af de gældende regler i den nugældende persondatalov. Tilsvarende fremgår det 
af Datatilsynets vejledning om FORBERE DELSER FORUD  FO R E U ’S  

DATABESKY TTELSESF O RO RDNIN G  

”Mange af databeskyttelsesforordningens begreber og principper er kendt fra 
den nuværende persondatalov. Hvis I således allerede i dag har de fornødne 
foranstaltninger og rutiner på plads for at sikre efterlevelse af persondataloven 
og eventuel særlovgivning, har I også et godt udgangspunkt for at efterleve 
forordningens bestemmelser. Det er dog vigtigt at pointere, at der med 
databeskyttelsesforordningen også indføres en række helt nye bestemmelser, 
som det påhviler jer som dataansvarlige at få styr på og efterleve.” 

I forhold til menighedsrådene vil Kirkeministeriet i samarbejde med 
Landsforeningen af Menighedsråd vejlede om det, menighedsrådene bør gøre og 
tilsvarende vil ministeriet gøre det samme i forhold til embeder og institutioner. 

Vejledningsmaterialer om ”at blive klar til databeskyttelsesforordningen” lægges 
efterhånden som de bliver klar på DAP under menupunktet 

GRUPPE RUM/D ATABES KYTTELSESF ORO RDNIN GEN  

her orienteres også om de aktiviteter, der gennemføres frem til den 25. maj: 
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Processen frem til den 25. maj vil være målrettet 

1. menighedsråd 

2. embeder og institutioner 

og er tilrettelagt efter nedenstående 3 hovedtemaer: 

 Dataansvarlige, databehandlere og databehandleraftaler 

 Adgang og rettigheder til it-systemer med personoplysninger 

 Behandling af personoplysninger og registreredes rettigheder 

Vejledningsmaterialet, som efterhånden lægges i grupperummet på DAP, vil tage 
udgangspunkt i det vejledningsmateriale, som udarbejdes af Datatilsynet og 
Justitsministeriet og som findes på Datatilsynets hjemmeside. I det omfang disse 
vejledninger endnu ikke er udgivet, vil udgangspunktet vidtgående være det, at 
de nugældende behandlingsregler videreføres. Dog suppleret med de 
nyskabelser, der har til formål at styrke beskyttelsen af personoplysninger. 

I forhold til de nævnte indsatsområder betyder det, at vi begynder med de 2 
første temaer, hvor Datatilsynets vejledninger er udgivet og hvor reglerne er 
rimeligt klare og tydelige i forhold til det, vi skal sørge for. 

Med hensyn til temaet om behandling af personoplysninger sondres der mellem 
de behandlinger, som foretages af menighedsrådet som dataansvarlig og de 
behandlinger, hvor det er embedet eller institutionen som er den dataansvarlige 
og hvor den nuværende organisering af informationssikkerheden1 er tillagt de 
sikkerhedsansvarlige i sognene (kirkebogsførende sognepræster), provstierne 
(provsten) og stifterne (biskoppen og stiftskontorchefen) og endelig med hensyn 
til FUV og kirkemusikskolerne rektorerne for de respektive institutioner. 

Indsatsområderne fremgår af skemaet: 

 Menigheds-
råd 

Pastorat Provsti Stift 
Udd. 

institution 

Ansættelse      

Personaleadministration      

Kirkegård og gravstedsaftaler      

Personregistrering      
 

Der kan argumenteres for at henvendelser fra borgere med eksempelvis 
klagesager også skal være et indsatsområde. Det er dog indtil videre besluttet at 
lade dette afvente behandlingen af de øvrige områder. 

Endelig skal det føjes til, at folkekirkens kommunikation med folkekirkens 
medlemmerne ikke er glemt, men tages op som et selvstændigt tema, når der er 

                                                             

1 Cirkulære om informationssikkerhed, herunder sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet (CIR 30/03/17) 



Notat 

 

FOLKEKIRKENS IT  

Dokument nr.  
AcadreDocumentUniqueNumber 

Side 3 

 

 

mere klarhed over hvordan den i praksis kan ske ved hjælp af emails og 
hjemmesider m.fl. 

Er det alt? 

Nej – det er det ikke! 

Forudsætningen for ”at blive klar til databeskyttelsesforordningen” er, at der 
sideløbende sker en række ting, som udføres i Kirkeministeriet og Folkekirkens 
It. 

Fortegnelser over behandling af personoplysninger 
Etablering af fortegnelser over de behandlinger af personoplysninger, som finder 
sted i menighedsrådene og de enkelte institutioner er et af de nye krav, som skal 
opfyldes i henhold til persondataforordningens artikel 30. 

Begrundelsen for at denne aktivitet for en dels vedkommende udføres centralt er 
den, at menighedsråd og øvrige institutioner i udstrakt grad behandler 
personoplysninger i it-systemer, som stilles til rådighed af Folkekirkens It. Med 
det som udgangspunkt udarbejdes fortegnelser for de behandlinger, hvor it-
systemerne fra Folkekirkens It benyttes. 

Det betyder imidlertid også, at menighedsrådene (og øvrige institutioner) selv 
skal udarbejde fortegnelser over de behandlinger af personoplysninger, som 
udføres i andre systemer end de, som Folkekirkens It stiller til rådighed. 

På DAP findes en vejledning og skabeloner til hvordan sådanne fortegnelser kan 
udarbejdes og hvad de skal indeholde. 

Adfærdskodekser 
Med henblik på at gøre de centralt udarbejdede fortegnelser anvendelige i 
folkekirkens menighedsråd arbejdes der i et samvirke mellem Kirkeministeriet og 
Landsforeningens af Menighedsråd og med bistand fra Kammeradvokaten på at 
udarbejde adfærdskodeks. 

Et kodeks skal forstås som retningslinjer, som skal bidrage til at sikre, at de 
menighedsråd, der har tilsluttet sig kodeksen, anvender reglerne i 
databeskyttelsesforordningen korrekt. 

Formuleret lidt anderledes er der tale om at kodekset beskriver hvordan 
eksempelvis FLØS – i henhold til ”FLØS-fortegnelsen” anvendes i personale-
administrationen til beregning og udbetaling af løn. 

Såfremt det enkelte menighedsråd kan nikke til, ”at sådan gør vi også her”, kan de 
tilslutte sig kodekset, og på den måde leve op til et følge persondataforordningen 
uden selv at skulle udarbejde fortegnelser m.v. 

Tilslutningen til et kodeks betyder, at et menighedsråd forpligter sig til at følge de 
retningslinjer kodekset har fastlagt. Da imidlertid kodekset vil følge de 
arbejdsgange og procedurer, som anvendes i eksempelvis lønarbejdet, er det 
antagelsen, at kodekser vil være en bekvem måde for menighedsrådene at 
opfylde persondataforordningen på. 
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Tids- og aktivitetsplan 

I tiden frem til den 25. maj vil der være fokus på, at  

 komme på plads med hensyn til indgåelse af databehandleraftaler på de 
områder, hvor de måtte mangle 

 gennemgå og tilpasse autorisation af adgange og rettigheder til det 
niveau, so er nødvendigt 

 udgive vejledninger om den konkrete behandling af personoplysninger 

På DAP er der allerede nu adgang til en standardaftale, som er udarbejdet af 
Datatilsynet. 

Den aftale lægges til grund for de databehandleraftaler, som skal indgås internt i 
folkekirken, eksempelvis mellem menighedsrådene og Folkekirkens It om 
anvendelse af de løsninger Folkekirkens It stiller til rådighed. 

Det anbefales desuden, at den samme aftale anvendes i de tilfælde, hvor et 
menighedsråd selv har indgået aftale med en leverandør – eksempelvis om et 
kirkegårdssystem. 

Desuden vil der i de kommende uger skulle ske en gennemgang af, at 
menighedsrådene ikke har autoriseret (givet adgang til) flere personer, end der 
er behov for til eksempelvis FLØS-lønsystemet. 

Derudover vil der i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd blive 
udarbejdet vejledninger om hvordan personoplysninger bør behandles, blandt 
andet i de systemer, som Folkekirkens It stiller til rådighed. 

Sidstnævnte aktivitet kommer til at strække sig udover den 25. maj alene af den 
grund, at flere af de vejledninger fra Datatilsynet, som lægges til grund for den 
vejledning, som Kirkeministeriet og Landsforeningen videregiver endnu ikke er 
offentliggjort. 

Det vil dog blive tilstræbt at behandle de vigtigste ting indenfor alle områderne 
inden den 25. maj.  

 

 


