Persondatalovgivning
PL ser i dag mange løsninger
rundt om på internettet, der
umiddelbart må vurderes at være
et problem i forhold til allerede
gældende bestemmelser i persondatalovgivningen.
Årsagen til problemet kan vel
positivt defineres som et resultat
af ”ukendskab” kombineret med
”i en god mening” og "smart".
Vi er bekendt med, at der f.eks.
er mange foreninger, der har fundet det administrativt let at have
medlems-/adresselister på deres
hjemmesider, idet medlemmerne
hermed f.eks. hurtigt kan se, om
deres data hos foreningen trænger til at blive opdateret.
Vi har i en række tilfælde påpeget problemet for foreninger,
men møder også ofte en uvilje
overfor, at man ikke i en grundejerforening må udveksle telefonnumre, e-mails mv. på grund
af en lovgivning, som den enkelte
ofte har svært ved at forstå baggrunden for.
Men der er også nye og "skrappere" tider på vej på dette område, så man er nødt til at forholde
sig til emnet.

Hjemmesider
I forhold til almindeligt tilgængelige hjemmesider (åbne hjemmesider) på internettet, skal PL henstille til foreninger om at være
meget opmærksomme på, hvilke
oplysninger man lægger på dem
omkring medlemmer i foreningen, navne/adresser og øvrige
kontaktinformationer.
Datatilsynet har tidligere vurderet,
at videregivelse af personoplysninger i form af offentliggørelse på det
åbne internet kræver det enkelte
medlems samtykke.
Datatilsynet er af den opfattelse,
at medlemskab af en forening, er
en privat sag. Tilsynet har yderligere lagt vægt på, at der vil være
en risiko for, at medlemsoplysningerne kan/vil blive (mis-)brugt
til uvedkommende formål, f.eks.
markedsføring.
Ønsker man derfor partout
at vise sådanne oplysninger på
foreningens hjemmeside, så må
man forinden have indhentet
medlemmets tilladelse. Har man
ikke en tilladelse, skal oplysningerne slettes snarest.

Datatilsynet
For at kunne informere nærmere
om indhold og betydning af Persondatalovgivningen for foreninger, har PL rettet henvendelse til
Datatilsynet.
Desværre kan vi ikke oplyse
helt præcist, hvornår/i hvilket
omfang vi måtte få svar, idet vi er
blevet oplyst om, at der godt kan
gå op til 3 måneder eller mere.
Vi bringer derfor i det følgende en række anbefalinger på områder, som vi i hvert fald ser som
typiske problemer for foreninger.

Kontaktpersoner
Der er for så vidt intet til hinder
for, at en forening kan oplyse
kontaktperson(er) i foreningen på
hjemmesiden – når blot de har
givet deres samtykke.
Lister og referater
PL skal derfor generelt tilråde, at
man generelt ikke uploader medlemslister med navne, adresser,
telefonnumre, e-mail etc., samt at
man tillige sørger for, at referater

mv. anonymiseres i et sådant omfang, at det ikke ud fra oplysningerne er muligt at kunne identificere et givet medlem.
Særligt om lukkede sider
Kræves det password at logge på
hjemmesiden, vil der ikke gælde
tilsvarende restriktioner, da dette
sidestilles med videregivelse af
medlemslister i/til foreningsblade
m.v., der som udgangspunkt kan
ske uden medlemmets samtykke.
Personnumre
En forening må kun registrere de
oplysninger, der er umiddelbart
nødvendige i forhold til medlemmets medlemskab af foreningen.
Der kan derfor sjældent være
en legitim årsag til at registrere
f.eks. personumre. Har man trods
alt gjort dette, så bør man drage
omsorg for, at sådanne oplysninger slettes, idet der også stilles
særligt skrappe krav til at sikre
opbevaring af sådanne oplysninger.
Yderligere skærpelser på vej
Reglerne i persondatalovgivningen vil blive kraftigt skærpet i
2018. Blandt andet vil man være
forpligtet til også at slette samtlige data på tidligere medlemmer.
Dette gælder også i forhold til foreningens mail-korrespondance.
En forening er som databehandler ansvarlig for, at reglerne
i persondatalovgivningen overholdes, og vil i givet fald kunne
straffes.
PL skal tilråde, at man snarest
får ”luget” ud i allerede offentliggjorte data.
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