Generel vejledning til indhentelse af samtykke
Der er krav om samtykke ved behandling af nogle persondata. Her er en vejledning til samtykke
Det må erindres, at et samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes. Derfor anbefaler TEKNIQ, at man forsøger at finde en anden behandlingshjemmel i forordningen, og at samtykke kun anvendes i de tilfælde, hvor det er påkrævet iht. persondataforordningen eller
Datatilsynets/domstolenes praksis.
Der skal indhentes samtykke, hvis du benytter profilfotos af virksomhedens medarbejdere, eller hvis du skal behandle medarbejdernes
straffeattester.
De tomme felter skal udfyldes af virksomheden i forhold til de konkrete forhold i virksomheden. Teksten er derfor eksempler og kan
ikke ukritisk anvendes, men skal tilpasses.
For at et samtykke er gyldigt, skal det opfylde en række krav:
Samtykket skal være frivilligt. Der må derfor ikke forekomme nogen former for tvang, når samtykket gives.
Samtykket skal være specifikt. Det er nødvendigt at konkretisere samtykket på en sådan måde, at det klart og tydeligt fremgår, hvad
der gives samtykke til.
Samtykket skal være informeret. Det er nødvendigt at angive, hvad der gives samtykke til og hvorfor. Der skal derfor gives oplysninger til den registrerede, så denne kan træffe en beslutning på et oplyst grundlag.
Samtykket skal være utvetydigt og udtrykkeligt. Samtykket kan derfor ikke opnås stiltiende eller indirekte. Der skal med andre ord
være tale om en klar viljeserklæring fra den registrerede, og det må ikke give anledning til tvivl, om hvorvidt den registrerede har
afgivet samtykke.
Det skal oplyses, at samtykket kan trækkes tilbage.
Samtykket bør være skriftligt af hensyn til dokumentation og være i en let læselig og let forståelig form. Desuden skal samtykket
være tydeligt adskilt fra eventuel anden tekst.
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Selv om virksomheden opnår et samtykke fra den registrerede, skal man som dataansvarlig stadig overholde de grundlæggende
principper for databehandling, hvorfor formålet skal være sagligt og nærmere angivet. Det må heller ikke stride mod den registreredes
grundlæggende frihedsrettigheder.
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