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Vejledning til studerende på DMJX om behandling af 
personoplysninger i forbindelse med undervisnings-, 
studie- og eksamensaktiviteter. 

Denne vejledning indeholder information til studerende på DMJX om god skik for behandling 

af persondata i forbindelse med undervisnings-, studie- og eksamensaktiviteter. Vejledningen 

gælder både fuldtidsstuderende, deltidsstuderende og kursister. 

 

Når der behandles personoplysninger som led i undervisnings-, studie- og eksamensaktiviteter 

på DMJX, er behandlingen omfattet af de almindelige regler og krav i 

databeskyttelsesreguleringen (GDPR), og behandlingen skal derfor ske i overensstemmelse 

med disse regler. Dette gælder ikke, når studerende som led i studiet arbejder med et 

journalistisk produkt, der publiceres til offentligheden i et massemedie. Her er 

databehandlingen undtaget fra GDPR jf. databeskyttelseslovens § 3. Selv om din aktivitet er 

omfattet af undtagelsen om journalistisk øjemed, skal du stadig være opmærksom på 

datasikkerheden.  

 

Ved personoplysninger forstås enhver form for oplysning, der direkte eller indirekte kan 

identificere en fysisk person – f.eks. navn, personnummer, lokaliseringsdata, personbillede og 

portræt, stemme, journal- og helbredsoplysninger, fingeraftryk, vævsprøver og andre 

elementer, der er særlige for den enkelte persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, 

økonomiske, kulturelle eller sociale identitet. På en medie- og kommunikationsskole som 

DMJX indgår der mange personoplysninger i skolens undervisnings- og studieaktiviteter. 

F.eks. i form af fotografier, video- og lydoptagelser, interviews, digitale produkter, 

spørgeskemaundersøgelser og forskningsinterviews m.v. 

 

Ved behandling forstås enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. 

indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, 

genfinding, søgning, brug, videregivelse, formidling, samkøring, sletning og tilintetgørelse. Det 

betyder, at alt, hvad du foretager dig med en personoplysning, er omfattet af 

behandlingskravene. 

 

Her er 10 gode råd til, hvordan du som studerende kan sikre dig, at din behandling af 

persondata på studiet sker i overensstemmelse med reglerne og god databehandlingsskik: 

 

1. Vær opmærksom på, at når du arbejder med oplysninger om andre personer end dig 

selv, er du i gang med at behandle personoplysninger. Du kan som udgangspunkt, jf. 

ovenfor, kun behandle personoplysninger, hvis personen har givet samtykke, og 

behandlingen sker i overensstemmelse med de almindelige regler og krav i 

databeskyttelsesreguleringen. 

 

2. Når du indsamler personoplysninger – f.eks. når du optager billeder og lyd, 

interviewer kilder og andre, indsamler oplysninger via spørgeskemaundersøgelser 

eller ved at opfordre til at svare på et opslag på sociale medier, registrerer oplysninger 

om enkeltpersoner til senere brug og lignende – skal du have samtykke fra 

personen. 
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Der bør så ofte som muligt, arbejdes med skriftligt samtykke.  

Vær særligt opmærksom, hvis oplysningen angår en person, som ikke selv kan give 

et gyldigt samtykke på grund af sygdom, handicap, misbrug eller alder. Her skal 

samtykke indhentes fra en person, som kan handle på personens vegne. Ifølge 

datatilsynet vil et barn på 15 år normalt være tilstrækkelig moden til at kunne give 

samtykke på egne vegne. For yngre børn bør der normalt indhentes samtykke fra 

indehaveren af forældremyndigheden. 

 

Det er vigtigt, at personen er klar over, hvordan og hvor længe oplysningerne skal 

behandles, og hvis du påtænker at offentliggøre dit produkt, skal personen give 

tilladelse til det. Også tilladelsen til dette vil ofte ligge i situationen – f.eks. når 

personen har fået at vide, at indsamlingen af oplysninger er til brug for en artikel, en 

undersøgelse, en udstilling m.v. 

 

3. Hvis du behandler personoplysninger, der er nødvendige for at forfølge legitime 

interesser, kræver det ikke personens samtykke til at indsamle og behandle 

personoplysninger. Det kan således være et andet lovligt databehandlingsgrundlag 

end samtykke. I forbindelse med studieaktiviteter vil dette dog være den absolutte 

undtagelse, og du bør her sikre dig ekstra grundigt, at din databehandling er lovlig. 

 

4. Du må aldrig indsamle flere oplysninger om en person, end du har brug for. Hvis det 

viser sig, at du har indsamlet flere oplysninger, end du har brug for, skal du slette dem 

igen. 

 

5. Når du indsamler og behandler persondata, skal det ske under anvendelse af 

godkendt hardware og software. Listen findes på Studieservice. Hvis du som 

studerende anvender ikke-godkendt hardware eller software, kan det være et 

databrud, som afhængig af alvoren kan sanktioneres efter databeskyttelsesreglerne. 

 

6. Du skal altid anvende din dmjx.dk mailboks, når du sender eller modtager mails, 

der indeholder personoplysninger. Når du gemmer og redigerer personoplysninger – 

f.eks. fotografier, video- og lydoptagelser, interviews, digitale produkter, surveys m.v. 

- skal du anvende godkendt hardware og software. Se punkt 5. 

 

7. Det anbefales, at du får krypteret dit udstyr, hvis du behandler fortrolige eller føl- 

somme persondata. Du kan få hjælp og vejledning her: helpdesk@dmjx.dk. 

 

8. Du må som udgangspunkt ikke behandle følsomme personoplysninger om andre 

personer, medmindre de har givet samtykke. Det kan være oplysninger om race eller 

etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller 

fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske 

data, helbreds- oplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold 

eller seksuelle orientering. 

 

9. Du skal slette indsamlede personoplysninger, så snart du ikke har brug for dem 

længere. Det afhænger af situationen, hvornår der ikke længere er behov for at 

gemme indsamlede personoplysninger, men oplysninger skal opbevares sikkert indtil 

sletning. 
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10. Hvis der sker et brud på sikkerheden af persondata, du behandler (databrud), skal 

det anmeldes til skolen på en særlig blanket, som du kan finde her 

https://www.dmjx.dk/om-dmjx/kontakt/gdpr-og-persondatabrud. Det er vigtigt, at du 

giver skolen besked straks, hvis du f.eks. mister udstyr med persondata på, kommer 

til at videregive eller give uvedkommende adgang til personoplysninger, du er i 

besiddelse af, eller hvis manglende sikkerhed fører til, at uvedkommende har fået 

adgang til persondata. 

 

 

 

 

Godkendt af højskoleledelsen på møde 2022-06-22 
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