For å overholde det nye personvernregelverket, må man først sørge
for å ha oversikt over hvilke personopplysninger som behandles av
menigheten.
Vedlagt finner du også en mal for dette: «Oversikt over personopplysninger».
Oversikten må for det første inneholde hvilke personopplysninger det er snakk om. Det kan
for eksempel være navn og kontaktopplysninger som registreres i forbindelse med
medlemskap, deltagelse på arrangementer, bestillinger på materielle eller annet fra nettsiden
e.l.
Oversikten må i tillegg beskrive formålet med å registrere de aktuelle opplysningene. F. eks.
er formålet med å registrere medlemmer: «Å oppfylle avtalen om medlemskap». På samme
måte er formålet med å registrere ansatte med personopplysninger: «Å oppfylle den inngåtte
arbeidsavtale» + «å oppfylle rettslige forpliktelser som arbeidsgiver».
Personopplysninger kan bare behandles der loven tillater det. Oversikten må derfor også
inneholde opplysninger om det rettslige grunnlaget for behandlingen. Lovlige grunnlag for
behandling finner man i dag i personopplysningsloven § 8. Det gjelder også etter den nye
personvernforordningen. Ofte vil de mest praktiske grunnlagene være at behandlingen følger
av lov, at personopplysningene er nødvendige for å oppfylle en avtale (f.eks. for ansatte eller
medlemmer), eller at det er gitt uttrykkelig samtykke til å bruke opplysningene til bestemte
formål.
Kravene til at samtykket skal være gyldig, er ytterligere styrket i den nye forordningen.
Samtykket må være frivillig, uttrykkelig og informert på en forståelig måte, og det skal kunne
dokumenteres i ettertid.
Opplysningene vil ikke senere kunne benyttes til andre formål enn til oppfyllelse av avtalen
eller de formålene kunden eventuelt uttrykkelig har samtykket til. For slik behandling må det
foreligge eget grunnlag, for eksempel ved at det innhentes et nytt samtykke som dekker det
nye formålet.
Behandling av personopplysninger: For våre felles systemer i Frikirken, vil både menighet
og hovedkontoret være behandlere av dataene. Med begrepet Databehandlere menes:
Den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige, som f.eks.
regnskaps-byråer, IT-leverandører.
Sensitive opplysninger er: - Rasemessig eller etnisk opprinnelse, - politisk oppfatning, religion, - livssyn, - fagforeningsmedlemskap, - genetiske eller biometriske opplysninger, helseopplysninger, - seksuelle forhold eller seksuell orientering.
Når man skal i gang med å vurdere sikkerhets-tiltak og kartlegge risiko, kan det være
nyttig å gå gjennom disse spørsmålene på Datatilsynets hjemmeside:
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/hvordan-vurderepersonvernkonsekvenser-pia/sporsmal-til-bruk-ved-kartlegging-av-konsekvenser-forpersonvernet/
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