SÅDAN BEHANDLER VI DINE DATA - FOR-

Det fælles dataansvar på Forsvarsministeriets

SIKRINGSVIRKSOMHED

område er behandlet i FMN BST 280-1.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS),

Når du anmelder en skade

herunder Forsvarsministeriets Arbejdsskade-

Ved anmeldelse af en arbejdsulykke til din

og Erstatningskontor (FAEK), fungerer som

arbejdsmiljøkoordinator vil du blive bedt om at

forsikringsselskab i arbejdsskadesager, pati-

udfylde en samtykkeerklæring. Den kan FAEK

entsager og tandskadeerstatningssager.

anvende til at indhente relevante helbredsoplysninger relateret til din arbejdsskadesag fra

Hvis FAEK sender din arbejdsskadesag til be-

din læge, fysioterapeut, kiropraktor eller lig-

handling hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

nende behandler.

(AES), vil FAEK løbende modtage akterne i din
sag. Det samme gør sig gældende, hvis du selv

Din ansøgning, samtykkeerklæring og de ind-

anmelder en skade til AES, Patienterstatningen

hentede akter vil blive journaliseret i Forsva-

eller Tandlægeforeningens Tandskadeerstat-

rets Arbejdsmiljødatabase, Safetynet. Eventuel

ning. Hvis din sag behandles ved AES vil FAEK

vurdering af, hvorvidt du er berettiget til er-

også indhente dit samtykke til, at FAEK får

statning, vil også blive journaliseret i Safety-

adgang til AES’ elektroniske sag, således at

net. Oplysningerne i Safetynet afleveres løben-

FAEK kan følge din sag på denne vis.

de til arkiv i overensstemmelse med arkivlovens regler.

Dataansvar
FPS er dataansvarlig i forbindelse med håndte-

Udbetaling af erstatning

ring af dine personoplysninger. FAEK indsam-

Hvis det vurderes, at du er berettiget til en

ler, behandler og opbevarer dine oplysninger

erstatning, der skal udbetales af FAEK, vil FA-

med henblik på at kunne udøve funktionen

EK bede dig om dine kontooplysninger for

som forsikringsselskab.

overførsel af engangsbeløb. Mindre beløb udbetales til din NemKonto. FAEK igangsætter

Dine personoplysninger kan blive behandlet i

udbetalingen ved at fremsende relevant infor-

it-systemer som DeMars (Forsvarsministeriets

mation til Forsvarsministeriets Regnskabssty-

management- og ressourcestyringsstyringssy-

relse, som forestår overførslen af beløbet til

stem), der er fælles mellem flere forskellige

din konto.

myndigheder på Forsvarsministeriets område,
og hvor der derfor er et fælles dataansvar mel-

Tilsyn

lem myndighederne. Dette fælles dataansvar

Myndigheder under Forsvarsministeriets kon-

indebærer, at behandling af selve oplysninger-

cern er underlagt tilsyn fra Forsvarsministeriets

ne varetages af de respektive myndigheder på

Departement. Der kan i denne forbindelse ske

Forsvarsministeriets område.

udveksling af personoplysninger.

For dig som registreret kan det betyde, at din
eventuelle henvendelse enten kan blive videre-

Forskning og statistik

sendt til rette dataansvarlige myndighed eller

Inden for Forsvarsministeriets koncern anven-

blive besvaret af flere forskellige dataansvarli-

des persondata til forskning og til at udarbejde

ge myndigheder på Forsvarsministeriets områ-

statistik/prognoser.

de.

Lautruphøj 8
2750 Ballerup

TELEFON:
TELEFAX:

7281 9000
7281 9900

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

EAN: 5798000201576
CVR: 16 28 71 80

Der forskes primært på anonymiserede data,

Ret til sletning

men i enkelte tilfælde vil data være personhen-

Du har i særlige tilfælde ret til at få dine oplys-

førbare. Dette vil i givet fald ske i henhold til

ninger slettet.

databeskyttelseslovens § 10.
Ret til begrænsning af behandling
Kategorier af personoplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen

FAEK behandler almindelige personoplysninger

af dine personoplysninger begrænset. Hvis du

omfattet af databeskyttelsesforordningens

har ret til at få begrænset behandlingen, må vi

artikel 6, fx navn, adresse og CPR-nummer I

fremover kun behandle oplysningerne – bortset

det omfang det er relevant i forhold til den

fra opbevaring – med dit samtykke, eller med

konkrete ansøgning, behandles også helbreds-

henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres

oplysninger, hvilket er følsomme personoplys-

gældende eller forsvares, eller for at beskytte

ninger omfattet af databeskyttelsesforordnin-

en person eller vigtige samfundsinteresser.

gens artikel 9.
Ret til indsigelse
Formål og retsgrundlag

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse

FPS behandler og indsamler persondata i hen-

mod vores ellers lovlige behandling af dine

hold til dit skriftlige samtykke. Jf. databeskyt-

personoplysninger.

telsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og
artikel 9, stk. 2, litra a.

Retten til at trække samtykke tilbage
Vi vil i nogle enkelte tilfælde anmode om dit

Herudover behandles oplysninger i henhold til

samtykke. Du har til enhver tid ret til at træk-

særlovgivningen i form af Arbejdsskadesik-

ke dit samtykke tilbage ved at kontakte FPS.

ringsloven, Lov om erstatning og godtgørelse
til tidligere udsendte soldater og andre stats-

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage,

ansatte med sent diagnosticeret posttrauma-

påvirker det ikke lovligheden af vores behand-

tisk belastningsreaktion og Lov om klage og

ling af dine personoplysninger på baggrund af

erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbage-

CPR-nummer behandles med hjemmel i data-

trækker dit samtykke, har det derfor først

beskyttelseslovens § 11.

virkning fra dette tidspunkt.

Pligter og konsekvenser

Klage til datatilsynet

Behandling af dine personoplysninger er en

Hvis du vil klage over behandling af dine per-

forudsætning for, at FAEK kan udføre sin tillag-

sonoplysninger kan du rette henvendelse til

te opgave. Du har ikke pligt til at give FAEK

Datatilsynet. Du kan læse mere på

oplysningerne eller til at afgive samtykke til

www.datatilsynet.dk.

FAEK, men mangelfulde oplysninger kan betyde, at din sag ikke kan blive behandlet.

Kontaktoplysninger og DPO
Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Rettigheder

Lautruphøj 8

Du har efter databeskyttelsesforordningen en

2750 Ballerup

række rettigheder i forhold til vores behandling

+45 7281 9000

af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af

FPS@mil.dk

dine rettigheder, skal du kontakte os.
Databeskyttelsesrådgiver
Ret til at se oplysninger (indsigt)

Mai Overgaard Lybek

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som

Telefon: 72 81 96 14

vi behandler om dig, samt en række yderligere

E-mail: FPS-KTP-DPO@mil.dk

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