Kontakt til Datatilsynet om Censor-IT
25. august 2014
v/sekretariatsleder Peter Thode Loft
Lembckesvej 3-7
6100 Haderslev
Tlf.: 7266 5160
pc@ucsyd.dk

Baggrund
I løbet af vinteren 2013-2014 har sekretariatet modtaget henvendelser fra nye brugere (censorer
og censorformandskaber) om, hvorvidt Censor-IT var ”Godkendt af Datatilsynet” når nu systemet
benytter cpr.nr. som identifikationsnøgle på både censorer og eksaminatorer i databasen.
På den baggrund kontaktede vi Datatilsynet for at få afklaret, om en sådan godkendelse skulle – og
kunne – gives.

Datatilsynets tilbagemelding om Censor-IT
På www.datatilsynet.dk står der omkring anmeldelsespligt, at
”Som udgangspunkt skal enhver behandling af personoplysninger, der foretages for en offentlig
myndighed, anmeldes til Datatilsynet.
Behandlinger, der ikke indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, bortset fra
identifikationsoplysninger og oplysninger om betaling til og fra en offentlig myndighed, er fritaget
fra anmeldelse.
Endvidere er visse behandlinger, der kun i begrænset omfang omfatter fortrolige oplysninger,
undtaget fra anmeldelsespligten - f.eks. personaleadministrations- og undervisningssystemer.”

Præcisering og konklusion
På en telefonisk drøftelse med Datatilsynet – hvor de fik præsenteret formålet med Censor-IT og
hvilke typer oplysninger, der indgår i databasen – kunne de fortælle, at Censor-IT ikke skal
anmeldes til Datatilsynet, idet den ikke indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger (hvad
denne type oplysninger er, fremgår af persondataloven § 7 - se neden for).
Desuden må vi – i følge persondataloven § 11 (se neden for) - godt bruge cpr.nr. til at sikre en
entydig identifikation i databasen. Anvendelsen af cpr.nr. er krypteret i frontend, så der er ikke
andre, der får adgang til det, lige som det heller ikke udsendes i mails.
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Uddrag af ”Lov om behandling af personoplysninger”
(LOV nr 429 af 31/05/2000)
”§ 7. Der må ikke behandles oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs
eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om
helbredsmæssige og seksuelle forhold.
§ 8. For den offentlige forvaltning må der ikke behandles oplysninger om strafbare forhold,
væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold end de i § 7, stk. 1, nævnte,
medmindre det er nødvendigt for varetagelsen af myndighedens opgaver.
§ 11. Offentlige myndigheder kan behandle oplysninger om personnummer med henblik på en
entydig identifikation eller som journalnummer.
Stk. 2. Private må behandle oplysninger om personnummer, når
1) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov,
2) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil eller
3) behandlingen alene finder sted til videnskabelige eller statistiske formål, eller hvis der er
tale om videregivelse af oplysninger om personnummer, når videregivelsen er et naturligt
led i den normale drift af virksomheder m.v. af den pågældende art, og når videregivelsen
er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation af den registrerede eller
videregivelsen kræves af en offentlig myndighed.
Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 3, må der ikke ske offentliggørelse af personnummer
uden udtrykkeligt samtykke.”
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