Webbsidan och Personuppgiftslagen
Lanseringen av den här webbplatsen har skapat en debatt om vad man får publicera och vad man
inte får publicera på internet. Uppmärksamma medlemmar har hjälpt oss att få fram fungerande
rutiner och det är vi naturligtvis väldigt glada för.
Det är Föreningen Långörasläkten som står för den här webbplatsen. Vår styrelse är vald
av medlemmar vid ett släktmöte och får anses representera medlemmarna i föreningen.
Kort ska framhållas att ingenting av det vi publicerar avser att kränka någon medlem av
Långörasläkten.

 Vi publicerar hädanefter inte några foton varken på Picasa, bloggen eller webbsidan utan
att ha talat med och fått godkännande av personen/personerna i fråga innan. Vi har
gruppbilder från senaste släktmötet på Långören i ett offentligt album på Picasa. Om du
inte vill synas på ett foto som vi tagit och publicerat var snäll kontakta oss så tar vi bort
bilden eller suddar ut ditt ansikte så att du inte kan identifieras.

 Vi publicerar inga specifika personuppgifter, men som identifierad medlem av en släkt så är
du namngiven i de släkttavlor vi har gjort tillgängliga via webben. Om du inte vill vara
namngiven var snäll kontakta Arne Olsson så avidentifierar han dina uppgifter.
Då kommer endast ditt släktnummer att finnas med på listan. Listorna finns där för att
underlätta för släktforskare.

 Vi publicerar inga namn på släktingar under 18 års ålder.
 Vi tar oss friheten att moderera alla gästböcker och bloggar så att anonyma kommentarer
ej publiceras. Övriga kommentarer och inlägg ansvarar endast författaren för.

Personuppgiftslagen och släktregistret
Föreningen Långörasläkten är en släktförening som inte skulle finnas om det inte var för en
släktforskande släkting som hette Hjalmar Berglund. Detta påverkar vår webbplats i hög grad - vi
riktar oss lika mycket till våra släktforskande som till våra "vanliga" medlemmar och släktingar.
Och ett av våra syften är att "verka för att personer, som härstammar från släktens
stamfader Håkan Svensson Kraak, vinner medlemskap i föreningen och bidrager till
dokumentationen av kulturtraditionen i Blekinge östra skärgård". Webbplatsen är ett bra,
nytt medium för att göra just detta.
Det betyder att vi gärna delar med oss av den forskning som vi har "ärvt" från föreningens
släktforskare sedan den skapades på 60-talet. En del av denna forskning är släkttavlorna. Dessa
kan ses vara register och det finns regler för vilka register man får publicera på Internet.
Den lag som oftast åberopas av medlemmar som kontaktat oss är Personuppgiftslagen. Närmare
bestämt den del som bestämmer vad man får och inte får publicera på Internet.
Vi kontaktade Datainspektionen innan vi publicerade släkttavlorna och fick detta till svar:
"Det finns olika regler i personuppgiftslagen (PuL) beroende på om det är strukturerat eller
ostrukturerat material. Om det är strukturerat material, dvs om materialet ska struktureras på

något sätt för att påtagligt underlätta sökningen efter eller sammanställningen av personuppgifter,
måste man följa alla regler i PuL (de s k hanteringsreglerna).
Det innebär att den personuppgiftsansvarige bl a ska ha ett berättigat ändamål och informera de
registrerade om behandlingen. Uppgifterna som behandlas ska vara korrekta. Det är bl a tillåtet att
behandla personuppgifter om t ex den enskilde har lämnat sitt samtycke till detta (10 § PuL).
Om det däremot är ostrukturerat material, dvs om materialet har en enkel
personuppgiftsanknuten struktur där man inte särskilt underlättat sökning och
sammanställning av uppgifterna gäller en förenklad reglering. Det kan gälla t ex en enkel
lista med personuppgifter som skrivits in i bokstavsordning i ett
ordbehandlingsdokument eller på en webbsida.
Vid sådan behandling av personuppgifter i ett ostrukturerat material (5 a § PuL), behöver man inte
följa hanteringsreglerna i PuL.
Detta innebär att man kan lägga ut en sådan enkel lista på Internet så länge det inte är kränkande
för den registrerade. För att avgöra vad som är en kränkning måste man göra en individuell
bedömning.
Uppgifter som avslöjar etniskt ursprung är ett exempel på vad som är känsliga personuppgifter
enligt PuL och kräver samtycke (13 §). Att publicera sådana uppgifter utan ett samtycke kan vägas
in i en eventuell kränkningsbedömning.
Beroende på vems personuppgift som publiceras kan det finnas situationer där den registrerade
kan uppleva det som en kränkning.
Datainspektionen har dock inte haft anledning att ta ställning i frågan. För att vara på den säkra
sidan bör du inhämta samtycke innan publiceringen."
Dessutom fick vi en hänvisninng till sidan:
http://www.datainspektionen.se/press/nyhetsarkiv/2005/
Slaktforskning-pa-natet-2006--/
Vi tolkade våra listor som ostrukturerade. Vi har inte gjort något för att underlätta sökning och vi
har inte med några andra uppgifter än medlemsnummer, namn, samt födelse och dödsdag (om vi
har hittat detta) och ibland vilka orter detta skedde. Den enda ordning som finns är
släktnummerordning.
Webmasters anmärkning:
På Anbytarforum hittade vi kommentarer som Ingela Martenius gjort angående publicering av
släktuppgifter och vi tycker att den diskussionen kan vara relevant att länka till här:
http://aforum.genealogi.se/cgi-bin/discus/show.cgi?tpc=22540&post=948746#POST948746 ) Vi
har talat med Ingela och fått OK från henne.

