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Der er regler for, hvad man må videregive
af personoplysninger til offentligheden. *
At EU ved en forordning har dikteret medlemslandene indholdet af en
"Persondatalov", som trådte i kraft den 15. maj 2018, kan vist ikke have undsluppet
nogens opmærksomhed.
På hvilken måde bliver vi slægtsforskere, som jo i overvejende grad baserer vores
arbejde på netop "persondata", berørt af den meget restriktive og ømskindede
persondatalov?
Sund fornuft og almindelig hensyntagen, som altid må være grundlaget for formidling
af vores slægtsforskning, slår ikke helt til.
NB! Loven omfatter ikke den slægtsforskning, der drives som privat hobby og kun deles med familien.
Det er først, hvis dine slægtsforskningsresultater formidles til offentligheden – typisk på internettet, at der er
begrænsninger på det tilladte.
Slægtstræer med udelukkende "ikke-følsomme" oplysninger må frit lægges ud.
– Dog kan nulevende personer gøre begrundet indsigelse, men udelukkende vedrørende sin egen person. Det
er slægtsforskeren, som afgør, om begrundelsen er vægtig nok til at personen (omtalt med banale ikkefølsomme oplysninger) slettes på slægtsoversigten.
"Følsomme" personoplysninger må kun formidles til offentligheden efter udtrykkelig samtykke fra den
pågældende; – hvis vedkommende ikke allerede selv har offentliggjort oplysningerne.
En forbilledlig oversigt er leveret af DIS-Danmark v/ Per Andersen

Ikke-følsomme oplysninger

Følsomme personoplysninger

Nulevende personer
Kan offentligøres af slægtsforskere. Dog har personen
selv indsigelsesret
Kan alene offentliggøres med
udtrykkeligt samtykke fra den
pågældende person

Afdøde personer
Kan offentliggøres af
slægtsforskere
Kan offentliggøres 10 / 75 år
efter den pågældende person er
død *

Ikke-følsomme oplysninger:
- Navn
- Fødselsdato og -sted
- Dødsdato og -sted
- Navn på ægtefælle og dato og sted for ægteskab
- Nærmeste familie, evt. i form af familietræ
- Øvrige basale stamoplysninger
Følsomme personoplysninger:
- Portrætfotos af personen!
- Religiøs eller filosofisk overbevisning
- Racemæssig eller etnisk afstamning
- Seksuel orientering
- Politiske el. fagforeningsmæssige tilhørsforhold
- Adoption, separation / skilsmisse
- Væsentlige sociale forhold (bl.a. økonomiske)
- Helbredsmæssige forhold - herunder vel selvmord / selvmordsforsøg
- Straffemæssige forhold
- Andre rent private forhold (f.eks. private stridigheder)
* Vær opmærksom på, at nogle følsomme personoplysninger, som f.eks. adoption, skilsmisse, selvmord,
kriminalitet ifølge Arkivloven (med mindre du har søgt og fået en særlig personlig tilladelse til strengt
personlig brug), først er tilgængeligt 75 år efter sagens afslutning.
Ophavsretsloven kan også diktere restriktioner
Læs i øvrigt Per Andersens grundige gennemgang af "Persondata og loven" på:
http://www.familiesogning.dk/178416629

Mange såkaldte "personfølsomme" oplysninger kan dog ofte ses offentliggjort på bl.a. avisernes navnesider.
Med navn, alder og portrætfoto fortælles frejdigt om politiske, religiøse, seksuelle, økonomiske og
samfundsrelaterede interesser og tilknytninger.
På forespørgsel oplyser Jyllands-Postens navneredaktør, at navnestoffet oftest bringes på opfordring fra
personerne selv eller en af deres nærmeste, som har indsendt materiale og billede.
Oplysningerne må derfor formodes at være leveret af personen selv og derfor frit anvendelige under
almindelig hensyntagen. Husk som altid: At opgive kilden for vurdering af troværdigheden!
* Oprindelig tekst til Storm P-tegningen: "Er det den Herre, som har stjålet Deres cykel?
Efter al denne Udspørgen bliver jeg i tvivl om jeg overhovedet har haft en Cykel”

