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GDPR-politik på DMJX: Journalistiske undtagelser 

I forhold til GDPR kan studerende på uddannelser som arbejder journalistisk kun have én af 

følgende to roller: 

 

1. Som ”studerende”, der har lov til at lege og øve sig, uden at offentligheden kikker med. Til 

gengæld kan den studerende kun indhente, gemme og dele oplysninger om personer efter 

de almindelige GDPR-regler. Den studerende er ansvarlig overfor Datatilsynet. 

 

2. Som ”journalist”, hvor den studerende er fritaget for de fleste af de almindelige GDPR-

regler, men til gengæld er den studerende ansvarlig overfor læserne og derfor skal 

offentliggøre sine produktioner i et registreret massemedie. 

 

Der er ingen mulighed for ”blandingsmisbrug”, hvor den studerende i hemmelighed 

behandler personoplysninger, som kun deles med underviser og medstuderende udenom 

GDPR. 

 

Når den studerende er ”studerende”: 

Dette er typisk tilfældet i grundfag, men også i en række situationer på Journalistisk Metode, 

hvor man ikke arbejder henimod offentliggørelse af et konkret journalistisk produkt; fx 

konceptudvikling, målgruppeundersøgelser, interne øvelser m.v.  

 

Den studerende må kun indsamle, gemme, behandle og dele oplysninger, der kan henføres 

til konkrete personer med samtykke fra disse personer. Læs mere om samtykke her: 

www.datatilsynet.dk/Media/0/C/Samtykke%20(3).pdf 

 

Bemærk, at der skal indhentes samtykke fra alle personer, der gemmes oplysninger om, ikke 

kun samtykke fra kilderne. Bemærk også, at samtykket til enhver tid kan tilbagekaldes, 

hvorefter oplysningerne skal slettes, og at alle involverede personer kan bede om indsigt i, 

hvilke oplysninger den studerende har gemt. Oplysningerne må i øvrigt ikke gemmes ud over 

den tid eller det formål, som der er givet samtykke til. 

 

Ved behandling af personoplysninger gælder en række regler om datasikkerhed. Disse er 

uddybet i DMJX’ generelle vejledninger for databehandling. 

 

Når den studerende er ”journalist”: 

Dette er typisk tilfældet, når den studerende de facto arbejder som medlem af en redaktion, 

der publicerer på en offentligt tilgængelig platform, som er tilmeldt Pressenævnet og 

Datatilsynet. Pt. har vi to af disse platforme: Mediajungle.dk og StudentsTV.dk. Altså en 

slags ”skolepraktik”. 

 

I disse tilfælde er den studerendes arbejde undtaget fra de fleste af reglerne i GDPR og 

databeskyttelsesloven og i stedet omfattet af den mere lempelige mediedatabaselov. Her 

kræves ikke samtykke til behandling af personoplysninger, ligesom personer ikke kan kræve 

at blive fjernet, medmindre der er sket brud på presseetik eller lovbrud. 

 

http://www.datatilsynet.dk/Media/0/C/Samtykke%20(3).pdf
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Den studerende skal arbejde hen imod et konkret journalistisk produkt, der forventes 

offentliggjort på mediet. Et eksempel er de kommunesites, som produceres på forløbet JM2, 

fx: 

https://viborgindefra.mediajungle.dk/ 

Det er ikke et krav, at alt bliver publiceret: Ligesom på en kommerciel redaktion kan man 

fravælge de ringeste produkter, men kun ud fra en redaktionel vurdering. 

 

Reglerne om datasikkerhed gælder også her, idet det skal sikres, at personoplysningerne 

udelukkende bliver brugt af journalisten/redaktionen og dermed det journalistiske formål. 

 

Udarbejdet af Thomas Pallesen (Uddannelsen i journalistik) 

Godkendt af højskoleledelsen på møde 2022-06-22 
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