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Behandling af personoplysninger fra EASY-systemerne 

 

Datatilsynet har behandlet en klage vedr. en erhvervsskoles anvendelse af  

adresseoplysninger for dimittender i forbindelse med bl.a. fremsendelse 

af markedsføringsmateriale for en (fag)forening. 

 

Som dataansvarlig myndighed for den behandling der omfattes af EASY-

systemerne skal ministeriet derfor på given foranledning overfor skolerne 

understrege: 

 

 EASY-systemerne er omfattet af Persondataloven, Lov nr. 429 af 

31. maj 2000, som trådte i kraft den 1. juli 2000. 

 Skolerne er i lovens forstand databehandlere og dermed ansvarli-

ge for anvendelsen af de data, der er registreret i skolens EASY-

registre. 

 Behandling af oplysninger skal ske i overensstemmelse med prin-

cipper indeholdt i lovens §5 og specielt at indsamling af oplysnin-

ger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål og at senere 

behandling skal være forenelige med disse formål. 

 Navne- og adresseoplysninger må ikke videregives uden den regi-

streredes udtrykkelige samtykke (§6,stk.1,nr.1) eller hvor videregi-

velsen forfølger en berettiget interesse, som ikke overstiger hen-

synet til den registrerede (§6,stk.1,nr.7). 

 

I Datatilsynets afgørelse og tolkning lægges vægt på at udsendelse af ma-

teriale på andres vegne om elevers uddannelsesforhold ikke kan antages 

at høre under en skoles sædvanlige arbejdsopgaver og at behandlingen af 

data i øvrigt skal være rimelig og lovlig. Det anføres bl.a. at en rimelig 

behandling forudsætter at registrerede personer kan få kendskab til en 

behandlings eksistens og når der indsamles oplysninger hos dem, kan få 

nøjagtig og fyldestgørende oplysninger med hensyn til de nærmere om-

stændigheder ved indsamlingen, jf. lovens §§ 28 og 29 om oplysnings-

pligt. 
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Ministeriet skal derfor indskærpe at skolerne ikke i fremtiden videregiver 

oplysninger til brug for udsendelse af markedsføringsmateriale til dimit-

tender, samt at eventuel oplysningsmateriale, som lovligt kan fremsendes, 

fremsendes på en sådan måde, at modtageren ikke er i tvivl om , hvem 

som har behandlet oplysninger om modtageren. 

 

For at overholde lovens krav og i videst mulige omfang opnå en rimelig 

fleksibel anvendelse af registrerede oplysning, skal det anbefales at skolen 

allerede ved elevers tilmelding eller løbende efter behov sikrer sig de regi-

streredes tilsagn om planlagte anvendelser af de registrerede data. 
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