SÅDAN BEHANDLES DINE
PERSONOPLYSNINGER
I denne folder kan du læse om, hvordan Forsvarsministeriets
Personalestyrelse behandler dine personoplysninger, når du
tilmelder dig Forsvarsministeriets database til hjælp for
sundhedsvæsenet vedrørende Coronavirus/COVID-19.

FORMÅL
Når du tilmelder dig Forsvarsministeriets
database til hjælp for sundhedsvæsenet
vedrørende coronavirus/COVID-19, behandler Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) dine personoplysninger med det
formål at administrere databasen. Såfremt
det bliver nødvendigt, vil FPS tillige behandle dine personoplysninger med det
formål, at du kan indkaldes til at støtte ved
håndteringen af den aktuelle coronavirus/COVID-19.
PLIGTER OG KONSEKVENSER
Du har ikke pligt til at give os dine personoplysninger, men du skal være opmærksom
på, at det vil have konsekvenser for din
mulighed for at blive tilmeldt databasen og
potentielt indgå i et beredskab, hvis dine
personoplysninger ikke kan behandles.
DATAANSVAR
FPS er dataansvarlig for de personoplysninger, som styrelsen behandler.
NÅR DU TILMELDER DIG DATABASEN
Når du tilmelder dig Forsvarsministeriets
database til hjælp for sundhedsvæsenet
vedrørende coronavirus/COVID-19 via HRManager, vil dine personoplysninger blive
behandlet af FPS.
I forbindelse med registreringen i databasen vil FPS sammenholde de oplysninger,
du har indtastet ved tilmeldingen, med de
oplysninger, der er tastet om dine kompetencer i Forsvarsministeriets managementog ressourcestyringssystem (DeMars).
UDVEKSLING AF PERSONOPLYSNINGER
Såfremt det bliver nødvendigt i forbindelse
med bekæmpelsen af coronavirus/COVID19, vil FPS videregive oplysningerne om dig
i databasen til myndigheder inden for Forsvarsministeriets område, Sundhedsstyrelsen, danske sundhedsmyndigheder, Danske
Regioner og øvrige nationale beredskaber,
herunder i Grønland og på Færøerne, med
det formål, at du kan indkaldes til at støtte
ved håndteringen af coronavirus/COVID-19.

OPLYSNINGER DER BEHANDLES
Der behandles almindelige personoplysninger herunder oplysninger om navn, adresse, e-mail, telefonnummer, medarbejdernummer, uddannelse, erfaring og kompetencer samt statsborgerskab.
Endelig behandles der oplysninger om dit
CPR-nummer.
OPBEVARING OG SLETNING
Personoplysningerne i databasen bliver opbevaret frem til 1. marts 2021.
RETSGRUNDLAG
Dine almindelige personoplysninger behandles efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. databeskyttelseslovens § 6.
Oplysninger om CPR-nummer behandles
efter databeskyttelseslovens § 11.
OVERFØRSELSGRUNDLAG
Er du i Grønland eller på Færøerne kan det
blive relevant at videregive dine oplysninger til beredskaberne disse steder.
Hvis du er på Færøerne, kan dine personoplysninger overføres til det færøske beredskab i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 45.
Er du i Grønland, kan dine personoplysninger overføres til det grønlandske beredskab
i henhold til databeskyttelsesforordningens
artikel 49, stk. 1, litra d.
DINE RETTIGHEDER
Du har efter databeskyttelsesforordningen
en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil
gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. De mest relevante af dine rettigheder fremhæves nedenfor.
Ret til at se oplysninger (indsigt)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger,
som vi behandler om dig. Du har i den forbindelse ret til at få en række oplysninger
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om FPS og behandlingen af dine oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om
dig selv rettet.
Ret til sletning
Du har i særlige tilfælde ret til at få dine
oplysninger slettet.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle
oplysningerne – bortset fra opbevaring –
med dit samtykke, med henblik på, at et
retskrav kan fastlægges, gøres gældende
eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

brug af en eller flere af dine rettigheder
efter databeskyttelsesforordningen, kan du
kontakte FPS eller FPS’ databeskyttelsesrådgiver (DPO), se nedenfor.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Lautruphøj 8
2750 Ballerup
Telefon: 72 81 90 00
E-mail: fps@mil.dk
Databeskyttelsesrådgiver
Mai Lybek
E-mail: fps-ktp-dpo@mil.dk

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af
dine personoplysninger. Du kan for eksempel gøre indsigelse mod behandling af oplysninger omkring dig, som er vurderet
nødvendige at behandle af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse,
eller en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse. I forbindelse
med en eventuel indsigelse, vil vi påny vurdere nødvendigheden af behandlingen.
KLAGEADGANG
Hvis du vil klage over behandlingen af
dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk
KONTAKTOPLYSNINGER
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til
oplysningsbrevet eller behandlingen af dine
personoplysninger, eller du ønsker at gøre
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