
 

DEN NORSKE KIRKE 
Sikkerhetsutvalget 

 

 
 

Tilslutningsavtale  

Del II  

Avtale om felles behandlingsansvar 

 

Mellom 

 Behandlingsansvarlig  1 

Navn på enhet: …………........………………………….… 

Org. nr.: ……………..........……………………… 

 

Dato: vises i elektronisk signatur 

Navn : …………........………………………….…………… 

 

Signatur: elektronisk (i House of Controll) 

 

og 

 

 Behandlingsansvarlig  2 

Navn på enhet: Kirkerådet, Den norske kirke 

Org. nr.: 818 066 872 

Navn: Ingrid Vad Nilsen 

Sted / dato: Oslo / 16.04.2021 

         

Signatur 
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(Tekst i kursiv er fylt inn. Øvrig tekst er fra en mal for felles databehandleravtale laget av det danske Datatilsynet.) 

 

1. Felles behandlingsansvar 

 

Kirkemøtet har i forskrift 16. april 2018 nr. 581 om Den norske kirkes medlemsregister 

[medlemsregisterforskriften] fastsatt ansvarsfordelingen mellom lokal 

behandlingsansvarlig (Behandlingsansvarlig 1) og sentral behandlingsansvarlig 

(Behandlingsansvarlig 2) i forbindelse med behandlingen av personopplysninger i 

medlemsregisteret. Denne avtalen fastsetter ansvarsfordelingen mellom 

Behandlingsansvarlig 1 og Behandlingsansvarlig 2 i forbindelse med medlems- og 

publikumskontakt Den norske kirke har som trossamfunn, ut over det som følger av 

medlemsregisterforskriften. Dette gjelder alle aktiviteter og oppfølging i denne 

forbindelse. 

 

(Avtalen om felles behandlingsansvar, gjelder ikke for:  

- Den norske kirke som gravplassmyndighet. Der er behandlingsansvaret ikke delt, 

men ensidig plassert hos lokal gravplassmyndighet. 

- Behandlingsansvar som arbeidsgiver er også ensidig hos den enkelte arbeidsgiver.)  

 

1.1. Ifølge personvernforordningens artikkel 26 foreligger det et felles behandlingsansvar 

når to eller flere behandlingsansvarlige definerer formålene med, og midlene for 

behandling av personopplysninger. 

 

Når det foreligger et felles behandlingsansvar skal partene på en transparent måte 

fastsette de behandlingsansvarliges respektive ansvar for overholdelse av forpliktelser 

i personvernforordningen, spesielt utøvelse av den registrertes rettigheter og 

forpliktelser til å fremlegge opplysninger etter artikkel 13 og 14. Det respektive ansvar 

avtales mellom de behandlingsansvarlige, med mindre ansvarsfordelingen er fastsatt i 

EU-rett eller nasjonalt rettsgrunnlag de behandlingsansvarlige er underlagt. 

Kirkemøtet har i medlemsregisterforskriften, som er en del av nasjonalt rettsgrunnlag, 

fastsatt en overordnet ansvarsfordeling mellom de behandlingsansvarlige for 

behandling av personopplysninger i medlemsregisteret. Denne avtalen supplerer 

ansvarsfordelingen som følger av medlemsregisterforskriften innenfor denne 

forskriftens virkeområde, og fastsetter ansvarsfordelingen mellom de 

behandlingsansvarlige for den behandling av personopplysninger som ikke er omfattet 

av medlemsregisterforskriften. 

 

Avtalen skal etter personvernforordningens artikkel 25 nr. 2 gjenspeile de felles 

behandlingsansvarliges respektive roller og forhold til de registrerte. Vesentlige deler 

av avtalen skal gjøres tilgjengelig for de registrerte. 
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Den registrerte kan, uavhengig av avtalens utforming, utøve sine rettigheter etter 

personvernforordningen overfor den enkelte behandlingsansvarlige. 

 

Denne avtalens ansvarsfordeling hindrer heller ikke tilsynsmyndigheters mulighet til å 

utøve sin myndighet overfor alle behandlingsansvarlige. 

 

 

 

1.2. Mellom Behandlingsansvarlig 1 og Behandlingsansvarlig 2 er det enighet om at det 

foreligger et felles behandlingsansvar i forbindelse med behandlingsaktiviteten som 

springer ut av dialog og oppfølging av medlemmer og publikum som henvender seg til 

Den norske kirke (som trossamfunn). Denne vurderingen er basert på: 

 

Den norske kirke har ansvar for å ha et sentralt register over medlemmer, «over 

personer som blir døpt, konfirmert, vigslet til ekteskap og jordfestet i Den norske kirke, 

og over inn- og utmeldinger», jf. trossamfunnsloven § 17. Det følger av 

medlemsregisterforskriften at Den norske kirke ved Kirkerådet og kirkelig fellesråd 

eller menighetsråd med fellesrådsfunksjoner, har et sentralt og lokalt 

behandlingsansvar i forbindelse med disse aktivitetene. Se medlemsregisterforskriften 

§§ 4, 5, 10–13.  

 

For å ivareta den registrertes rettigheter på en best mulig måte i all dialog med 

trossamfunnet Den norske kirke, er det nødvendig å etablere en overordnet felles 

behandlingsavtale som beskriver arbeidsdeling og ansvar mellom lokal og sentral 

behandlingsansvarlig i Den norske kirke (Behandlingsansvarlig 1 og 

Behandlingsansvarlig 2), ut over det som følger av nasjonalt rettsgrunnlag. På 

områder der den registrertes rettigheter er omtalt i medlemsregisterforskriften, legges 

denne til grunn for fortolkning av ansvars og oppgavefordeling mellom Den norske 

kirke og fellesråd/menighetsråd med fellesrådsfunksjoner. 

 

1.3. Denne avtalen er utformet med det formål at Behandlingsansvarlig 1 og 

Behandlingsansvarlig 2 skal kunne etterleve de krav til felles behandlingsansvar som 

ligger i personvernforordningens artikkel 26. I avtalen fastlegges partenes respektive 

ansvar for overholdelse av forpliktelsene i personvernforordningen, spesielt hva angår 

utøvelse av de registrertes rettigheter og forpliktelsen til å fremlegge de opplysninger 

som er omhandlet i artikkel 13 og 14.  
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2. Overordnet ansvarsfordeling 

 

2.1. Behandlingsansvarlig 1 har sitt overordnede ansvar for: 

At lokal dialog og oppfølging av den registrerte skjer i henhold til 

Personvernforordningen og de felles retningslinjer og normer Sikkerhetsutvalget i Den 

norske kirke har vedtatt. Jf. mandat til felles Sikkerhetsutvalg og tilslutningsavtalens 

Del I.   

Ansvar for all lokal registrering av personinformasjon og lokal forvaltning av denne, 

herunder ansvar for å holde medlemsregisteret à jour på grunnlag av registreringer fra 

den som til daglig foretar registreringer i medlemsregisteret for det enkelte sokn, jf. 

medlemsregisterforskriften § 10 tredje ledd. 

 

Ansvar for å påse at varig registrering av kirkelige handlinger samt inn- og utmeldinger 

kun skjer i medlemsregisteret, jf. medlemsregisterforskriften § 5 tredje ledd. 

 

2.2. Behandlingsansvarlig 2 har sitt overordnede ansvar for: 

Ansvar for forvaltning av medlemsinformasjon og informasjon knyttet til gjennomførte 

kirkelige handlinger. Jf. medlemsregisterforskriften § 4, 1. ledd,  

Ansvar for utvikling og oppfølging av felles retningslinjer, normer, avviks- og 

kontrollrutiner etablert gjennom et felles Sikkerhetsutvalg for Den norske kirke. 

Ansvar for å holde medlemsregisteret à jour på grunnlag av opplysninger fra Statens 

kartverks matrikkel, Det sentrale folkeregister og Enhetsregisteret, jf. 

medlemsregisterforskriften § 10 annet ledd. 

 

 

2.3. Følgende behandlingsaktiviteter og fordeling av ansvar og roller er avtalt: 
 

Behandlingsaktiviteter ANSVAR 
Behandlingsansvarlig 1 
(Fellesråd / menighetsråd i 
ettsoknskommuner) 

ANSVAR 
Behandlingsansvarlig 2 
(Kirkerådet) 

Søke dåp, konfirmasjon, vigsel 
og begravelse 

Lokalt operativt 
behandlingsansvar og 
personvernkoordinator for 
lokale aktiviteter:  
- Registrere og kvalitetssikre 
opplysninger. 
- Førstelinje 
publikumskontakt. 
- Vurdering av risiko innen 
personvern og 
informasjonssikkerhet for 
lokal behandling. 

Ansvaret som følger av å 
være systemeier for definerte 
fellessystemer innen 
behandlingsområdet 
beskrevet i denne tabellen.  
Det vil innebære oppgaver 
som: 
- Forvalte felles 
veiledningsmateriale, rutiner 
og avvikssystem 
- Fastsette 
behandlingsgrunnlag og  

Gjennomføre dåp, 
konfirmasjon, vigsel og 
begravelse 

Planlegge og gjennomføre 
gudstjenester 

Planlegge og gjennomføre 
andre 
aktiviteter/arrangementer 

Følge opp medlemmer i alle 
aldersfaser 
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Valg til rådsorgan - Opplæring lokalt. 
- Avviksrapportering 
- Iverksettelse av lokale tiltak 

 

felles personvernerklæring  
- Vurdere risiko innen 
personvern og 
informasjonssikkerhet 

Innsamling og givertjeneste 

 

 

 

 

 

3. Prinsipper og behandlingsgrunnlag 

 

3.1. Behandlingsansvarlig 2 har ansvar for at det foreligger et lovlig behandlingsgrunnlag 

og har ansvar for å dokumentere dette. 

 

3.2. Behandlingsansvarlig 1 og Behandlingsansvarlig 2 er hver for seg ansvarlig for å 

overholde prinsippene for behandling av personopplysninger for de respektive 

ansvarsområder som fremgår av denne avtalen og medlemsregisterforskriften.  

 

 

4. De registrertes rettigheter 

 

4.1. Begge parter er ansvarlig for å ivareta de registrertes rettigheter i overenstemmelse 

med personvernforordningen: 

• Informasjonsplikt ved innsamling av personopplysninger fra den registrerte 

• Informasjonsplikt ved innsamling av personopplysninger fra andre enn den 

registrerte 

• Den registrertes innsynsrett, rett til å rette opplysninger og rett til å bli slettet 

• Informasjonsplikt i forbindelse med retting eller sletting av personopplysninger 

eller begrensning av behandling 

• Den registrertes rett til dataportabilitet (gjelder ikke for offentlige myndigheter) 

• Den registrertes rett til å protestere mot en behandling 

 

4.2. Dersom en behandlingsansvarlig mottar en anmodning eller henvendelse fra en 

registrert, vedrørende forhold som er omfattet av den andre behandlingsansvarliges 

ansvar jf. 3.1 og 3.2, oversendes denne snarest mulig. 

 

4.3. Partene er ansvarlige for å bistå hverandre dersom det er relevant og nødvendig for at 

begge parter kan etterleve forpliktelsene overfor de registrerte. 

4.4. Gjennom felles Sikkerhetsutvalg og personvernombud, kan alle registrerte henvende 

seg sentralt for å få ivaretatt sine rettigheter, i tillegg til å kunne henvende seg lokalt. 
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5. Informasjonssikkerhet og dokumentasjon for overholdelse av personvernforordningen 

 

5.1. Begge parter er ansvarlig for å ivareta kravet i personvernforordningens artikkel 32 

om informasjonssikkerhet og kravene om informasjonssikkerhet i 

medlemsregisterforskriften § 12 for medlemsregisterforskriftens virkeområde. Dette 

innebærer at Begge parter gjennomfører egnede tekniske og organisatoriske tiltak, 

basert på behandlingens karakter, omfang, sammenheng og formål, samt risikoer av 

varierende sannsynlighet og konsekvens for fysiske personers rettigheter og friheter. 

 

Begge parter skal derfor gjennomføre (og kunne dokumentere) en risikovurdering, og 

deretter gjennomføre tiltak for å begrense de identifiserte risikoer. 

 

5.2. Begge parters tiltak skal omfatte implementeringen av passende 

personvernsretningslinjer. 

 

5.3. Behandlingsansvarlig 2 er ansvarlig for å ivareta kravet om personvern som design og 

personvern som standardinnstilling etter personvernforordningens artikkel 25. 

 

5.4. Gjennom felles Sikkerhetsutvalg har Behandlingsansvarlig 1 og Behandlingsansvarlig 

2 utarbeidet felles retningslinjer og normer partene skal følge. Sikkerhetsutvalget har 

ansvar for en rekke fellestiltak som styrker informasjonssikkerheten. Jf. 

Tilslutningsavtalen Del I, som beskriver dette nærmere. Disse fellestiltakene vil styrke 

og supplere de tiltak den enkelte behandlingsansvarlige må gjennomføre. Innenfor 

medlemsregisterforskriftens virkeområde kan Behandlingsansvarlig 2 fastsette 

utfyllende retningslinjer som skal sikre informasjonssikkerhet for opplysninger fra 

medlemsregisteret, jf. medlemsregisterforskriften § 13.  

 

 

6. Bruk av databehandlere og underdatabehandlere 

 

6.1. Begge parter er berettiget til å anvende databehandlere og / eller eventuelle 

underdatabehandlere i tilknytning til den felles behandlingen.  

 

6.2. Ved eventuell anvendelse av databehandlere og / eller underdatabehandlere er 

Begge parter ansvarlig for å etterleve kravene i personvernforordningens artikkel 28. 

Begge parter er bl.a. forpliktet til å: 

 

• Kun anvende databehandlere som kan stille tilfredsstillende dokumentasjon og 

garantier for at de gjennomfører egnede tekniske og organisatoriske tiltak slik at 

behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen og sikrer beskyttelse av 

de registrertes rettigheter 

• Sikre at det foreligger en gyldig databehandleravtale mellom 

Behandlingsansvarlig 1 / Behandlingsansvarlig 2 og databehandleren 

• Sikre at det foreligger en gyldig underdatabehandleravtale mellom 

databehandleren og en eventuell underdatabehandler 
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6.3. Begge parter skal på anmodning informeres om opplysninger som behandles av 

databehandlere og eventuelt underdatabehandlere hos Behandlingsansvarlig 1 / 

Behandlingsansvarlig 2. 

  

6.4. Dersom opplysninger behandles av databehandlere og eventuelle 

underdatabehandlere skal Begge parter på anmodning informeres om innholdet i 

avtalene mellom Behandlingsansvarlig 1 / Behandlingsansvarlig 2 og databehandlere 

/ underdatabehandlere.  

 

 
7. Protokoll over behandlingsaktiviteter 

 

7.1. Begge parter er, hver for seg, ansvarlig for å ivareta kravet i personvernforordningens 

artikkel 30 om protokoll over behandlingsaktiviteter. 

Sikkerhetsutvalget vil utarbeide en «masterprotokoll» som gjelder alle faste 

behandlingsaktiviteter. Denne vil danne grunnlag for den protokoll den enkelte 

behandlingsansvarlige må ha. 

8. Avviksmelding til tilsynsmyndigheten 

 

8.1. Begge parter er ansvarlig for etterlevelsen av personvernforordningens artikkel 33 

om melding av brudd på personopplysningssikkerheten til tilsynsmyndighetene. 

 

8.2. Alle behandlingsansvarlige skal følge felles regime for avviksrapportering. Det er felles 

informasjonssikkerhetsansvarlig som melder til Datatilsynet på vegne av 

behandlingsansvarlig og etter samråd med personvernombudet. Sikkerhetsutvalget 

skal ha kopi av alle avvik og iverksette fellestiltak der dette er påkrevet. 

 

 

9. Underretning av den registrerte om brudd på personopplysningssikkerheten 

9.1. Begge parter er ansvarlig for ivaretakelse av personvernforordningens artikkel 34 

vedrørende underretning om brudd på personopplysningssikkerheten til de registrerte. 

 

9.2. Det skal framgå på kirkens nettsider hvordan personvernet i Den norske kirke blir 

utøvet. 

 

 

10. Vurdering av personvernkonsekvenser og forhåndsdrøftinger 

 

10.1. Begge parter er ansvarlig for ivaretakelse av kravet i personvernforordningens 

artikkel 35 om vurdering av personvernkonsekvenser. Dette innebærer at Begge 

parter, i henhold til veiledning fra tilsynsmyndighetene, forut for 

behandlingsaktivitetens start, gjennomfører en personvernkonsekvensvurdering.  
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10.2. Behandlingsansvarlig 2 er forpliktet til å gjennomføre forhåndsdrøftinger med 

tilsynsmyndighetene når dette er aktuelt, ihht. personvernforordningens artikkel 36. 

  

10.3. Vurdering av personvernkonsekvenser for bruk av endrede eller nye systemer, må 

gjennomføres av systemeier etter retningslinjer og rapportering til Sikkerhetsutvalget.  

 

 

 

 

 

11.  Overføring av personopplysninger til tredjeland eller internasjonale organisasjoner 

 

11.1. Partene i samarbeid kan beslutte at personopplysninger kan overføres til tredjeland 

eller internasjonale organisasjoner.  

 

11.2. Begge parter er ansvarlig for ivaretakelse av kravene i personvernforordningens 

kapittel 5 dersom personopplysninger skal overføres til tredjeland eller internasjonale 

organisasjoner. 

 

 

12. Klager  

 

12.1. Ved klager fra de registrerte som omhandler brudd på bestemmelser i 

personvernforordningen, er partene hver for seg ansvarlige for behandling for de deler 

hvor partene, etter denne avtalen og medlemsregisterforskriften, er ansvarlig.  

  

12.2. Dersom en av partene mottar en klage som etter denne avtalen bør behandles av den 

andre parten, oversendes klagen til den andre parten snarest mulig. 

 

12.3. Den registrerte skal, i forbindelse med partens oversendelse av en klage eller en del av 

en klage til den andre part, opplyses om det vesentligste innhold av denne avtalen. 

 

 

13. Orientering av den andre part 

 

13.1. Parterne orienterer hverandre om vesentlige forhold som har betydning for den felles 

behandlingen og denne avtalen. 

 

 

 

14. Regulering av andre forhold 

 

14.1. Ved eventuell motstrid mellom avtalens bestemmelser og nasjonalt rettsgrunnlag, skal 

nasjonalt rettsgrunnlag gå foran bestemmelser i avtalen. 
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15.  Varighet og opphør 

 

15.1. Denne avtalen trer i kraft ved begge parters signatur.  

 

15.2. Avtalen er gjeldende så lenge de omtalte opplysningene behandles, eller inntil avtalen 

avløses av en ny avtale som fastsetter ansvarsfordelingen i forbindelse med 

behandlingen. 

 

15.3. Partene kan hver for seg også kreve at avtalen opphører helt. Dette må meldes i god 

tid, slik at partene kan gjennomgå konsekvens for håndtering av partenes individuelle 

behandlingsansvar i den nye situasjonen. Dette må være avklart og må kunne 

kommuniseres til publikum, før avtalen opphører. 


