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GDPR - Persondataforordningen
Forordning om GDPR, persondataforordningen, trådte i kraft den 25. maj 2018 og betyder, at man
skal sikre de personfølsomme oplysninger, man ligger inde med. Herunder også foto, lyd og billede.
Som udgangspunkt skal der indhentes samtykke fra de medvirkende inden man f.eks. kan optage og
bringe fotos, interview’s med meget mere.
Det er i udgangspunktet stort set umuligt for noget massemedie at leve op til. Men der er
lyspunkter: iflg. Både ifht. datatilsynet og pressenævnet har pressen fortsat videre beføjelser til at
referere og rapportere fra offentlige møder mm.
Det kræver ”blot” at man anmelder sit medie til hhv. datatilsynet og til pressenævnet.
Alle der har sendetilladelse fra Radio- og Tv-Nævnet er per automatik anmeldt pressenævnet. Men
da de fleste stationer jo efterhånden enten live streamer og / eller lægger sine udsendelser ud på
egen hjemmeside og evt. på sociale medier, så skal man også anmelde hjemmesiden mm til
pressenævnet for at være omfattet af de videre beføjelser her. Pressenævnet har ikke nogen blanket
liggende på sin hjemmeside hvor det kan ske. Man anmelder sin hjemmeside mm ved at maile til
pressenævnet på sekr@pressenaevnet.dk og i mailen skriver at man vil foretage en anmeldelse af
sine hjemmesider, skriver kontaktoplysningerne og navn på kontaktpersonen. Så er den sag i orden.
Man er ikke per automatik anmeldt til datatilsynet, der skal foretages en anmeldelse både af sin
æterbårne radio- eller tv-station og af sin hjemmeside mm. Datatilsynet har blanketter til dette brug,
de er begge vedhæftede: anmeldelse af redaktionelle informationsdatabaser (det er den traditionelle
radio- tv-virksomhed) og anmeldelse af offentlig tilgængelige informationsdatabaser (det er
hjemmesider, sociale medier mm).
Hvis der er spørgsmål om dette så ring eller mail endelig til sekretariatet.
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