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GDPR-politik på DMJX:  
Er den studerende eller uddannelsesinstitutionen 
dataansvarlig? 

Dette spørgsmål har været drøftet i professionshøjskolernes og universiteternes DPO-

netværk. Vurderingen er, at den studerende som udgangspunkt er dataansvarlig, idet den 

studerende som regel træffer en række selvstændige valg i forhold til både formål og metode 

og ikke er underlagt en direkte instruktionsbeføjelse fra institutionen.  

 

Datatilsynets afgørelse af 19.8.2019 (tyveri af kamera på KU) udfordrer dog denne 

vurdering, idet universitetet her blev set som dataansvarlig, alene fordi databehandlingen 

fandt sted i forbindelse med et egentligt undervisningsforløb. DPO-netværket vurderer da 

også, at institutionen kan være dataansvarlig, hvis den studerendes databehandling i højere 

grad er reguleret af institutionen, fx ved at den studerende opfylder en opgaveformulering, 

hvor det forudsættes, at der behandles persondata på en bestemt måde, fx med video- eller 

fotooptagelse. I praksis vil dette ofte være tilfældet på professionsbacheloruddannelserne, 

hvor især de mindre opgaver ofte vil være mere regulerede/styrede af institutionen. Det vil 

altså afhænge af konkrete forhold, om den studerende eller institutionen er dataansvarlig. 

 

Selvom den studerende er dataansvarlig i forhold til selve indsamlingen og behandling af 

personoplysninger under løsningen af opgaven, får institutionen et selvstændigt dataansvar, 

når opgaven bliver afleveret. Ved opbevaring og deling i forbindelse med bedømmelse og 

fælles feedback vil institutionen var dataansvarlig. 

 

På den baggrund bør DMJX som hovedregel agere, som om højskolen er dataansvarlig for 

de studerendes databehandling. Dette betyder ikke, at DMJX påtager sig det aktuelle ansvar 

for alle de studerendes databehandlinger – kun at institutionen viser rettidig omhu ved at 

informere og vejlede de studerende, og er bevidst om, at højskolen i konkrete tilfælde kan 

blive pålagt ansvaret og derfor minimerer risikoen for krænkelser af databeskyttelsen. 

Datatilsynet har udtalt, at en uddannelsesinstitution ikke i sig selv bliver dataansvarlig, fordi 

man vejleder og oplyser de studerendes om korrekt databehandling. Tilsvarende er det 

muligt at stille krav om korrekt databehandling i studerendes opgaveafleveringer på samme 

måde, som der kan stilles krav om korrekt behandling i forhold til andre juridiske og faglige 

standarder, uden at højskolen af den grund bliver ansvarlig for den studerendes arbejde. 

 

Selvom behandling af personoplysninger kan ske med et andet lovligt grundlag end 

samtykke, vil udtrykkelige og specifikke samtykker i praksis være nødvendige, når de 

studerende behandler personoplysninger i forbindelse med løsning af opgaver på deres 

uddannelser (bortset fra journalistiske produkter, der er undtaget fra databeskyttelsesloven). 

Disse samtykker bør ikke kun dække de studerendes behandling i forbindelse med løsning 

af opgaven, men også højskolens behandling i forbindelse med bedømmelse og feedback. 

Datatilsynet stiller ikke krav til formen på disse samtykker, men da højskolen under alle 

omstændigheder må sikre sig, at der er samtykke til bedømmelse og feedback, er det 

problematisk at basere dette på alene mundtlige samtykker. En skriftlig, standardiseret 

samtykkeformular er derfor at foretrække. 

 

Udarbejdet af Thomas Pallesen (Uddannelsen i journalistik) 

Godkendt af højskoleledelsen på møde 2022-06-22 
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