
J.nr. 2022-432-0102
Dok.nr.  527834
Sagsbehandler
Kenni Elm Olsen

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
T 3319 3200
dt@datatilsynet.dk
datatilsynet.dk

CVR 11883729

Kirkeministeriet  
Frederiksholms Kanal 21    
1220 København K

Sendt til km@km.dk
Cc.: databeskyttelsesraadgiver@km.dk 

Præsters deling af personoplysninger i Facebookgruppe

1. I artiklen ”Præster deler fortrolige detaljer om borgeres død, sygdom og selvmord på Face-
book” bragt på tv2.dk den 18. september 2022 fremgik, at flere præster tilsyneladende deler 
historier fra hverdagen i en personhenførbar form i en lukket Facebookgruppe.

Datatilsynet anmodede den 19. september 2022 Kirkeministeriet – som arbejdsgiver for præ-
sterne – om at komme med en redegørelse i anledning af de forhold, som omtales i artiklen. 

Som svar på denne anmodning har Datatilsynet modtaget Kirkeministeriets udtalelse af 10. 
oktober 2022. 

2. Kirkeministeriet har i udtalelsen anført bl.a., at ministeriet ikke har oprettet det af TV2 omtalte 
videndelingsforum for præster på Facebook. I den udstrækning, præster har foretaget viden-
deling, som det er beskrevet i TV2-artiklen, er det ikke sket på Kirkeministeriets foranledning, 
ligesom ministeriet heller ikke har adgang til det pågældende videndelingsforum på Facebook.

Det er derfor Kirkeministeriets opfattelse, at præster, som måtte have foretaget videndeling 
via Facebook som beskrevet i TV2-artiklen, selv er dataansvarlige for den pågældende be-
handling af personoplysninger.

Kirkeministeriet har endvidere vedlagt en kopi af et brev, som ministeriet har fremsendt til 
landets præster. Det fremgår heraf, at ministeriet har pålagt præster, der har delt personop-
lysninger som ovenfor anført, uden ugrundet ophold at gennemgå egne delinger, med henblik 
på at sikre at sådan deling ikke er foretaget i strid med reglerne om tavshedspligt eller person-
databeskyttelse.

Kirkeministeriet har desuden anmodet provsterne og biskopperne om som sikkerhedsansvar-
lige at iværksætte tilsyn med, at præsterne udviser en sikker adfærd, herunder at præsterne 
efterlever det meddelte pålæg. 

Kirkeministeriet har samtidig anmodet provsterne om månedsvis at orientere biskopperne om 
fremdriften i gennemførelsen af tilsynene og biskopperne om månedsvis at orientere ministe-
riet om fremdriften af provstiernes tilsyn indenfor hvert stift.
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Side 2 af 23. Som nævnt i Datatilsynets nyhed af 20. september 2022 om sagen ser tilsynet med stor 
alvor på de forhold, som TV2 har beskrevet i artiklen. Når man håndterer oplysninger om bor-
gere, er det helt afgørende, at det sker i overensstemmelse med reglerne om databeskyttelse.

Datatilsynet ser derfor også positivt på de af Kirkeministeriet iværksatte initiativer og foretager 
sig på det foreliggende grundlag ikke yderligere. Datatilsynet skal imidlertid anmode om at 
blive orienteret, når de iværksatte tilsyn er tilendebragt.

Hvis det viser sig, at de planlagte initiativer ikke er tilstrækkelig effektive, eller hvis der i øvrigt 
måtte fremkomme nye oplysninger, vil Datatilsynet kunne genoptage sagens behandling.

Datatilsynet bemærker for god ordens skyld, at tilsynet med dette brev ikke har taget stilling til 
spørgsmålet om dataansvaret. Datatilsynet bemærker dog, at de enkelte præster – såfremt de 
som oplyst af Kirkeministeriet er at anse for selvstændigt dataansvarlige – ikke vil skulle an-
melde et brud på persondatasikkerheden til tilsynet. Dette skyldes, at der ikke er tale om et 
brud på persondatasikkerheden, som dette er defineret i databeskyttelsesforordningens artikel 
4, nr. 12, da opslagene er sket bevidst. Dette betyder dog ikke, at et opslag overholder reg-
lerne, herunder behandlingsreglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 6 og 9, i øvrigt.  

Datatilsynet vil lægge en kopi af dette brev på tilsynets hjemmeside.

Med venlig hilsen

Kenni Elm Olsen
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