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Hvilken kategori af personoplysninger? Hvordan håndterer du oplysningerne?

Følsomme personoplysninger
Race, etnisk baggrund, politisk, religiøs, filoso-
fisk overbevisning, fagforeningsforhold, hel-
bredsmæssige og seksuelle forhold, biometri-
ske og genetiske data

Fortrolige personoplysninger
Oplysninger om strafbare forhold og domme, 
børneattester, straffeattester mv.

CPR-nummer

• Overhold principper for behandling, se afsnit 4
• Ubetinget krav om lovhjemmel til behandling
• Brug altid SBSYS og/eller andre sikre fagsy-

stemer, når du behandler personoplysninger 
i den røde kategori

• Sørg altid for at journalisere korrekt og retti-
digt i SBSYS/fagsystemer

• Gem ALDRIG i usikre systemer (f.eks. fildrev, 
mail, smartphones, Dropbox, USB mv.)

• Straksoprydning af filer med følsomt indhold!

Almindelige personoplysninger
F.eks. navn, adresse, køn, fødselsdato, telefon-
nummer, mailadresse, økonomiske forhold, 
skat, gæld, alm. sociale problemer, familiefor-
hold, boligoplysninger, bil, nummerplade, fysisk 
placering, netadfærd, IP-adresse, uddannelse,
ansøgning, CV, ansættelsesdato, stilling, 
arbejds område, tjenstlige forhold, arbejdstele-
fon, offentliggjorte oplysninger mv.

• Overhold principper for behandling, se afsnit 4
• Krav om lovhjemmel til behandling
• Brug SBSYS og/eller andre sikre fagsystemer
• Sørg for at journalisere korrekt og rettidigt i 

SBSYS/fagsystemer
• Tag stilling til, hvorvidt du skal journalisere, 

se eksemplet nedenfor
• Ryd løbende op i usikre systemer (f.eks. fil-

drev, mail, smartphones, Dropbox, USB mv.) 
og slet inden 30 dage

Andre oplysninger
Oplysninger, som ikke er personoplysninger, 
f.eks. CVR-numre, EAN-numre, P-numre, virk-
somhedsoplysninger og myndighedsoplysnin-
ger mv.

• Du må gerne behandle andre oplysninger 
uden for de sikre IT-systemer

• Overvej dog altid om de oplysninger du 
behandler kan henføres til en konkret fysisk 
person. I så fald skal du følge vejledningen i 
den relevante kategori

• Flere oplysninger sammen: Hvis du har flere almindelige personoplysninger om den samme person, kan 
de tilsammen føre til, at du skal behandle personoplysningerne efter en højere kategori. For eksempel kan 
adressebeskyttelse, ansøgninger til kommunen, færden på nettet og sociale medier øge risikoen for den 
registrerede person.

• Meget af det du modtager kan principielt set indeholde flere almindelige personoplysninger. Du bør derfor 
tage stilling til, om du kan undlade at journalisere almindelige personoplysninger. Hvis du f.eks. modtager 
en mail med en sælgers autosignatur (som er en almindelig personoplysning) fra en leverandør, så skal du 
ikke nødvendigvis journalisere denne mail, med mindre indholdet i mailen har betydning for den sag, du 
behandler.

• Billeder og andet fotografisk materiale er også personoplysninger og udgør en vanskelig gråzone. Portræt-
fotos og billeder til ID-kort er biometriske (dvs. følsomme) personoplysninger. Læs derfor vejledningen om 
billeder mv. på intranettet og søg rådgivning og vejledning, hvis du er i tvivl.

• Undgå så vidt muligt personoplysninger på papir og papirudskrifter. Hvis du ikke kan undgå at behandle 
papirkopier med personoplysninger, så sørg for at låse papiret inde, når det ikke er i brug, og at journalisere 
og makulere efter behandlingen.



1. Indledning

Når den nye databeskyttelseslovgivning træder i kraft 
d. 25. maj 2018, skærpes kravene til behandlingen af 
alle typer af personoplysninger. Formålet med denne 
vejledning er, at du som ansat i Vejle Kommune ved 
hvordan du efterlever de nye persondataregler. I vej-
ledningen kan du finde svar på følgende spørgsmål:

• Hvad er en personoplysning
• Hvornår må du behandle personoplysninger
• Hvordan skal du håndtere personoplysninger

I figuren på bagsiden kan du se en samlet oversigt over 
de forskellige kategorier af personoplysninger, og hvor-
dan du skal behandle dem.

2. Hvad er en personoplysning
De nye persondatabeskyttelsesregler gælder kun for 
behandling af oplysninger om personer. En personop-
lysning er enhver oplysning, som vedrører eller kan 
medvirke til at identificere en konkret fysisk person. 
Oplysninger om enkeltmandsvirksomheder er også om-
fattet, hvorimod oplysninger om myndigheder og andre 
typer af virksomheder, f.eks. et A/S eller et ApS, ikke er 
omfattet af reglerne. Det er vigtigt, at du er opmærk-
som på, at både borgere og ansatte i Vejle Kommune er 
beskyttet af reglerne.

Der er helt grundlæggende to kategorier af person-
oplysninger, nemlig de følsomme og de almindelige 
personoplysninger. CPR-nummeret og oplysninger om 
strafbare forhold er fortrolige oplysninger, som i prak-
sis skal behandles med samme omhu som følsomme 
personoplysninger.

Jo mere følsomme personoplysningerne er, desto 
strengere er betingelserne for behandlingen.

3. Hvornår må du behandle  
personoplysninger

Helt generelt skærpes reglerne for, hvornår det er lov-
ligt at behandle personoplysninger.

Formålet med skærpelserne er, at vi skal udvise større 
ansvarlighed, når vi behandler personoplysninger. Du 
skal derfor altid sikre dig, at der er et gyldigt lovgrund-
lag eller samtykke og et sagligt formål for behandlin-
gen af de forskellige kategorier af personoplysninger. 
Det kan f.eks. være, at der er lovgivning, som forpligter 

kommunen til at behandle personoplysninger, eller 
som giver kommunen ret til at indsamle og behandle 
oplysningerne i forbindelse med myndighedsudøvelse.

4. Grundlæggende principper for  
lovlig behandling

Når du behandler personoplysninger, skal du sikre, at 
de generelle og grundlæggende principper for lovlig 
behandling er respekteret og overholdt. Personoplys-
ninger må kun behandles til saglige og lovlige formål. 
Om en bestemt behandling af oplysninger er saglig og 
lovlig skal bl.a. ske ud fra en vurdering af, om behand-
lingen indgår i løsningen af en opgave, som er naturlig 
i din afdeling.

Du må ikke behandle oplysningerne til andre formål 
end det, som de er indsamlet til. Behandlingen skal 
begrænses til det, der er nødvendigt til at opfylde 
formålet.

Du skal sikre, at oplysningerne altid er korrekte og 
ajourførte, og hvis oplysningerne viser sig at være 
urigtige, skal de berigtiges.

Når det ikke længere er nødvendigt at behandle og 
opbevare oplysningerne ud fra det formål, som de 
oprindelig blev indsamlet til, skal du huske at afslutte 
sagen i SBSYS/fagsystemet.

Personoplysninger skal behandles på en måde, der 
garanterer tilstrækkelig sikkerhed til at beskytte mod 
f.eks. ulovlig behandling eller hændeligt tab. Det gør du 
ved at anvende de sikre systemer, som Vejle Kommune 
stiller til rådighed.

5. Sådan håndterer du  
personoplysninger i hverdagen

På flere områder skærpes reglerne, men langt hen ad 
vejen er de ikke nye. Det er vigtigt, at du overholder 
reglerne for at beskytte de personoplysninger, du be-
handler. Vejle Kommune kan få meget store bøder, hvis 
reglerne bliver overtrådt.

Forventningen til dig er, at du følger de grundlæggen-
de principper for lovlig behandling, og at du udviser 
ansvarlighed, når du behandler personoplysninger om 
borgere og ansatte i Vejle Kommune.

Du kan bruge figuren på sidste side som vejledning til 
korrekt behandling af personoplysninger i hverdagen.

6. Journalisering, opbevaring og  
sletning af personoplysninger

God notat- og journaliseringspraksis og god databe-
handlingsskik bidrager væsentligt til høj informations-
sikkerhed.

I Vejle Kommune bruger vi de sikre 
IT-systemer, som stilles til rådighed, 
når vi behandler personoplysninger, 
f.eks. SBSYS, Facit, KMD Nexus osv. 
Systemerne hjælper dig med korrekt 
behandling, opbevaring og arkivering 
af personoplysningerne.

Som ansat i Vejle Kommune skal du overholde notat- 
og journalpligten og de øvrige krav til journalisering. 
Husk at journalisere personoplysninger korrekt og 
rettidigt.

Følsomme og fortrolige personoplysninger må aldrig 
gemmes uden for de sikre IT-systemer!

Du må ikke gemme almindelige personoplysninger på 
de fælles fildrev, dit U-drev, mapper på din egen PC, 
mapper i dit mailsystem, Dropbox, Google Drev, USB-
drev, eksterne harddiske eller andre flytbare medier, 
herunder din mobiltelefon.

Dog må du, undtagelsesvis og midlertidigt, gemme 
almindelige personoplysninger i de usikre systemer. Du 
har måske hørt, at du må gemme almindelige person-
oplysninger på usikre IT-systemer i op til 30 dage. Den-
ne frist gælder kun, når du er i gang med at løse dine 
arbejdsopgaver. Når du er færdig med opgaven, skal du 
straks journalisere og slette disse personoplysninger 
fra de usikre IT-systemer.

Selvom vi arbejder i digitale systemer, så overlever 
gamle vaner om at opbevare papirkopier. Papirkopi-
er med personoplysninger, som vi har, fordi „vi plejer 
at tage en kopi“, udgør en meget konkret risiko for, at 
personoplysninger kommer i de forkerte hænder. Scan 
papirdokumenter med personoplysninger ind i de sikre 
systemer og makulér papiret. Kan du ikke undgå at 
have papirdokumenter med personoplysninger, så skal 
papirerne låses inde, når de ikke er i brug, og journali-
seres og makuleres straks efter endt sagsbehandling.

Billeder og videoer og andet fotografisk materiale af 
personer er også personoplysninger, og derfor gæl-der 
der som udgangspunkt de samme regler som for de øv-
rige personoplysninger. Det betyder, at du ikke må gem-
me fotografisk materiale af personer på f.eks. fildrev, 
din PC, tablet, telefon eller i skyen. På Vejle Kommunes 

Intranet er der en særlig vejledning i, hvordan du skal 
forholde dig, når du arbejder med billeder og videoer.

7. Videregivelse
Videregivelse af personoplysninger til en anden myn-
dighed kan kun finde sted, når videregivelsen er nød-
vendig eller krævet for den lovlige udførelse af dine ar-
bejdsopgaver, eller når du har samtykke hertil fra den 
registrerede. Inden personoplysninger videregives skal 
du derfor foretage en vurdering af, hvilke kategorier af 
personoplysninger der er tale om, og hvilken risiko for 
den registrerede person der er tale om. Jo større risiko-
en er for den registrerede, desto større krav stilles der 
til nødvendigheden af videregivelse.

8. Den registreredes rettigheder
Som udgangspunkt skal den registrerede have besked 
om, at der behandles oplysninger om den pågæl-den-
de, hvem der behandler oplysningerne og formålet 
med behandlingen. Andre vigtige rettigheder for den 
registrerede er f.eks. indsigtsret og ret til berigtigel-
se. På Vejle Kommunes hjemmeside kan borgerne og 
ansatte fra 25. maj 2018 se en oversigt over, hvordan vi 
opfylder oplysningspligten over for den registrerede.

9. Hvis du vil vide mere…
På Vejle Kommunes Intranet kan du se de interne reg-
ler for IT- og informationssikkerhed. Reglerne opdate-
res løbende, så hold dig orienteret om de ændringer, 
som bliver annonceret på intranettet.

Du kan søge råd og vejledning hos nærmeste leder, 
hos juristerne i din forvaltning eller hos kommunens 
centrale informationssikkerhedskoordinator i Digitali-
sering og Analyse.

Gennem servicedesken i IT Drift & Support kan du få 
svar på tekniske spørgsmål om IT-sikkerhed.

SBSYS-organisationen og Stadsarkivet kan besvare 
spørgsmål om korrekt journalisering, arkivering og 
kas-sation af personoplysninger. SBSYS-hotline har 
adressen sbsys@vejle.dk.

Hvis en borger har behov for vejledning i personda-
tareglerne, skal du henvise vedkommende til Vejle 
Kommunes Databeskyttelsesrådgiver. Se mere på Vejle 
Kommunes hjemmeside.

Følsomme og fortrolige person-oplysninger må aldrig gemmes uden for de sikre IT-systemer!


