
Persondataforordningen og digital kommunikation med 
konfirmander: 
 
Dataansvarlig: 
For at forstå nedenstående redegørelse er det vigtigt at vide, at du er dataansvarlig, hvis du 
opfordrer til digital kommunikation. Når du bruger digital kommunikation, er du ansvarlig for at 
sikre, at personfølsomme oplysninger ikke når ud til andre. 
 
Religiøs overbevisning betragtes som følsom oplysning: 
Følsomme personoplysninger er udtrykkelig afgrænset i databeskyttelsesforordningen, og 
adgangen til at behandle sådanne oplysninger er snævrere end ved almindelige 
personoplysninger.  
Kommunikation omkring religiøs overbevisning betragtes som følsomme.  
Kilde: Personoplysniger. 

 
Børn og unges særlige beskyttelse: 
Da børn og unge ofte er mindre bevidste om eventuelle risici, konsekvenser, garantier og deres 
rettigheder hvad angår behandling af personoplysninger, nyder børn og unge en særlig beskyttelse 
i databeskyttelsesretten. 
Kilde: Databeskyttelse børn og unge. 

 
Usikker forbindelse: 
Det er Datatilsynets vurdering, at transmission af følsomme oplysninger via SMS indebærer en 
betydelig risiko for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, og at risikoen, som det også 
er tilfældet med e-mails, der bliver transmitteret via internettet, befinder sig i den høje ende af 
skalaen. Det er endvidere tilsynets vurdering, at risikoen for fortroligheden under transport kun i 
meget begrænset omfang kan sikres ved tiltag iværksat af den dataansvarlige selv.  
Kilde: Transmission af personoplysninger. 

 
Sikker forbindelse: 
Datatilsynet vurderer, at dataansvarlige ikke bør opfordre borgere til at sende personoplysninger 
af følsom eller fortrolig karakter over en ukrypteret internetforbindelse. Det kan indebære, at man 
skal stille sikre kommunikationsløsninger til rådighed for transmissionen. 
Kilde: Ukrypteret forbindelse. 
 
Digital kommunikation med konfirmander: 
På grundlag af ovenstående kan der derfor konkluderes, at kommunikation mellem kirke/præst og 
konfirmander betragtes som personfølsom på et niveau, der kræver krypteret kommunikation. 
 
Desuden kan man opregne diverse redskaber som usikre og sikre: 
 
Sikker kommunikation – egnet til kommunikation i konfirmationsforberedelsen: 

• E-boks/ Nem ID 

• Sikker mail internt på KM maskiner 

• Krypteret kommunikation f.eks. Signal 

https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/grundlaeggende-begreber-/hvad-er-personoplysninger
https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2020/dec/ny-side-om-databeskyttelse-maalrettet-boern-og-unge
https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/vejledning/sikkerhed-/transmission-af-personoplysninger/transmission-af-personoplysninger-via-sms
https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2020/okt/maa-man-opfordre-borgere-til-at-bruge-en-ukrypteret-forbindelse


• Post Nord 
 

Usikker kommunikation – ikke egnet kommunikation i konfirmationsforberedelsen: 

• SMS 

• Email 

• Facebook, Messenger, Snapchat, Instagram 

• Platforme der bruger sms eller email som kommunikationsformer. 
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