Få slettet medlemslister
Som man måske erindrer fra Mit
Hus nr. 1/2017 skrev vi en artikel
om Persondatalovgivningen med
følgende delindhold:
”…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 om
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…”
Medansvar for indbrud?
Vi har efterfølgende haft kontakt
med en person, der kunne fortælle om en konkret sag.
Vedkommende handler en del
semi-professionelt på Den Blå
Avis, men gør sig efter det oplyste store anstrengelser for at
holde sig anonym på internettet
og privat (herunder adresse, telefon etc.).
Denne person har nu haft indbrud og der er stjålet varer fra

hans private ejendom for et sted i
omegnen af 200.000 kr.
Dette indbrud kan selvfølgelig
være et tilfælde, selv om det, som
tyvene er gået efter, mere ser ud
af at være et bestillingsarbejde.
Og hvad har det så med den
lokale grundejerforening at gøre,
spørger man nu nok sig selv.
Jo, i sin visdom og hvilken
overbevisning man nu må have
haft i foreningen (der heldigvis ikke er medlem af PL), så har
denne grundejerforening på sin
hjemmeside en komplet ubeskyttet liste over medlemmerne med
navns nævnelse og adresser.
Dette er efter sigende det eneste sted, at denne tyveri-ramte
person kan se sit navn mv. nævnt.
Vedkommende har ikke været
spurgt af foreningen, om disse
informationer måtte oplyses. Det
har man bare gjort.
Kan denne forening så dermed
sige sig fri at, at disse informationer kan været misbrugt i den pågældende sag?
Kan dette ud over at være et
brud på Persondatalovgivningen
medføre, at foreningen pådrager
sig et erstatningssnvar i den pågældende sag?
Vi skal ikke kunne give facit på
dette, men helt ærligt... hvorfor
dog løbe risikoen for bøder og erstatningskrav?
Forstå det nu
Alle informationer på nettet kan
potentielt misbruges.
Søgemaskiner eller søgerobotter er i stand til at opsnuse alt,
hvad der ikke er gemt bag en firewall eller beskyttet af password.
I sig selv vil enkeltstående informationer ikke have den store

betydning, men hvis de kombineres med andre oplysninger, kan
resultatet misbruges.
Et par tænkte eksempler
En bridgeklub synes, at det er
smart at oplyse, hvem der spiller
bridge sammen torsdag aften.
Hmm.. mon så ikke der er et
antal adresser, der samtidig står
tomme imens?
En forening vil gerne holde
styr på hvilke børn, der er i foreningen, og vælger at lægge sådanne oplysninger tilgængelige
på foreningens hjemmeside - måske endda med billeder.
Hmm. mon ikke en børneorienteret sexforbryder ville kunne
udnytte sådanne personlige informationer som indgangsvinkel
til at få kontakt med børnene?
Synes det søgt? Måske, men
risikoen er reel nok. I sekretariatet
støder vi f.eks. med jævne mellemrum på foreningslister, hvor
for os uvedkommende informationer, som børnenavne, adresser
og alder, fremgår. PL ignorerer
selvfølgelig sådanne oplysninger,
men vi burde aldrig have modtaget sådanne informationer.
Er det stadig uklart?
Der er indført regler på dette område af nogen, der har "det større
billede".
Der er en årsag til, at man ønsker denne beskyttelse af folks
privatliv, og det ikke er for at genere bestyrelserne i en forening.
Og ja, der er sanktioner, hvis
man bliver grebet i at bryde reglerne.
Fortsættes på næste side >>
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>> Fortsat fra side 1

Og nej, der er ingen forsikring,
der dækker, hvis man bryder gældende lovgivning.
Morale: Læs starten igen og få
så slettet medlemslister fra jeres
hjemmesider!
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