SÅDAN BEHANDLER VI DINE PERSONDATA - ERHVERVSPRAKTIK I
FORSVARET
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
(FPS) er ansvarlig for erhvervspraktikken
i Forsvaret. Du kan her læse, hvordan vi
behandler dine personoplysninger, når
du er erhvervspraktikant i Forsvaret.
FPS opbevarer dine personoplysninger til
brug for administration af din erhvervspraktik og videregiver oplysningerne til
myndigheder inden for Forsvarsministeriets koncern. Formålet med videregivelsen
er, at myndighederne modtager data på
de elever, der kommer i praktik ved dem,
samt at myndighederne kan tage kontakt
til forældre og skoler, hvis der er behov
for det. Myndighederne skal også bruge
personoplysninger i forbindelse med adgangskontrol.
FPS videregiver desuden oplysninger om
erhvervspraktikanter til Ungdommens Uddannelsesvejledning, privatskoler og produktionsskoler, som sørger for at eleverne
er forsikret under erhvervspraktikken.
Uddannelsesinstitutionerne sørger således
for, at de korrekte data er indtastet i
www.erhvervspraktikiforsvaret.dk, hvor
de samtidigt bekræfter, at forsikringsforholdet er i orden.
FPS har i det skoleår, hvor en person søger praktik, adgang til oplysninger i erhvervspraktikdatabasen ved firmaet Fluid
A/S. FPS har dog kun adgang til de personoplysninger, der vedrører de borgere,
som søger erhvervspraktik i Forsvarsministeriets koncerns myndigheder, samt de
oplysninger, der måtte fremgå af databasen, som vedrører deres forældre eller
kontaktpersoner.

Lautruphøj 8
2750 Ballerup
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Oplysninger ved Fluid A/S
Personoplysningerne, som FPS modtager
om dig, opbevares også ved Fluid A/S,
som FPS har indgået aftale med om opbevaring og håndtering af personoplysninger
vedrørende erhvervspraktik i Forsvaret.
Fluid A/S opbevarer dine personoplysninger 1 år. Herefter bliver oplysningerne
anonymiseret og efterfølgende anvendt til
statistik til brug for planlægning af nyt
skoleår. De anonymiserede oplysninger
bliver også brugt til besvarelser vedrørende erhvervspraktik i Forsvaret.
Dataansvar
FPS er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Andre
myndigheder i Forsvarsministeriets koncern er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles ved den enkelte
myndighed.
Dine personoplysninger kan blive behandlet i it-systemer som DeMars (Forsvarsministeriets management- og ressourcestyringsstyringssystem), der er fælles mellem
flere forskellige myndigheder på Forsvarsministeriets område, og hvor der
derfor er et fælles dataansvar mellem
myndighederne. Dette fælles dataansvar
indebærer, at behandling af selve oplysningerne varetages af de respektive myndigheder på Forsvarsministeriets område.
For dig som registreret kan det betyde, at
din eventuelle henvendelse enten kan blive videresendt til rette dataansvarlige
myndighed eller blive besvaret af flere
forskellige dataansvarlige myndigheder på
Forsvarsministeriets område.
Det fælles dataansvar på Forsvarsministeriets område er behandlet i FMN BST 2801.

E-mail: FPS@MIL.DK
WEB: WWW.FORPERS.DK

EAN: 5798000201576
CVR: 16 28 71 80

Pligter og konsekvenser
Det er en forudsætning for din erhvervspraktik, at Forsvarsministeriets koncern
kan behandle dine personoplysninger. Du
har ikke pligt til at give dine personoplysninger, men du skal være opmærksom på,
at hvis dine personoplysninger er mangelfulde eller ikke kan behandles, kan du ikke
komme i erhvervspraktik i Forsvaret.
Forskning og statistik
Personoplysningerne bliver omskrevet til
statistik, og dette bliver brugt i forhold til
forskning om geografi, køn, skoler, tjenestesteder, afgangsårsag, samt gennemførelse af erhvervspraktikken.

gere i praktisk erhvervsorientering anvendelse.
Dine personoplysninger behandles efter
databeskyttelsesforordningens artikel 6,
stk. 1, litra c, jf. databeskyttelseslovens §
6. Oplysninger om CPR-nummer behandles efter databeskyttelseslovens § 11.
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.

Der forskes primært på anonymiserede
data, men i enkelte tilfælde vil data være
personhenførbare. Dette vil ske i henhold
til databeskyttelseslovens § 10.

Ret til at se oplysninger (indsigt)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger,
som vi behandler om dig, samt en række
yderligere oplysninger.

Kategorier af personoplysninger
Der behandles oplysninger om ansøgere til
erhvervspraktik i Forsvaret og om personer, det gennemgår et erhvervspraktikforløb. Der er primært tale om personer under 18 år.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om
dig selv rettet.

Der behandles almindelige personoplysninger, der typisk omfatter navn, adresse,
telefonnummer, e-mailadresser, pårørendes navne og kontaktoplysninger, samt
tilhørsforhold til skole og antal sygedage.
Herudover behandles oplysninger om CPRnummer.
FORMÅL OG RETSGRUNDLAG
Formålet med behandling af dine personoplysninger er at administrere din erhvervspraktik i Forsvaret.
Erhvervspraktikken etableres i henhold til
lov om folkeskolen samt lov om vejledning
om uddannelse og erhverv samt pligt til
uddannelse, beskæftigelse m.v. Endvidere
finder lov om arbejdsmiljø, bekendtgørelse om unges arbejde og bekendtgørelse
om statens erstatningsordning for delta

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. I så fald må vi fremover kun behandle
oplysningerne – bortset fra opbevaring –
med dit samtykke, eller med henblik på at
retskrav kan fastlægges, gøres gældende
eller forsvares, eller for at beskytte en
person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling
af dine personoplysninger.
Kontaktoplysninger og DPO
Nedenfor finder du vores adresse samt
kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren (DPO) i FPS:
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Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Lautruphøj 8
2750 Ballerup
+45 7281 9000
FPS@mil.dk
Mai Overgaard Lybek
Telefon: 72 81 96 14
E-mail: FPS-KTP-DPO@mil.dk
Klage til datatilsynet
Hvis du vil klage over behandling af dine
personoplysninger kan du rette henvendelse til Datatilsynet. Du kan læse mere
på www.datatilsynet.dk.
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