SÅDAN BEHANDLER VI DINE PERSONDATA - Når du er til visitationssamtale og modtager behandling hos
veterancentret ved militærpsykologisk afdeling
Veterancentrets psykologer er ansvarlige
for at støtte og tilbyde behandling til veteraner og deres nærmeste pårørende før,
under og efter udsendelse til internationale missioner.
Når du er i kontakt med en af vores psykologer, vil vi behandle dine personoplysninger.
Dataansvarlig
Veterancentret er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS). Det er
dermed FPS, der er dataansvarlig i forbindelse med vores håndtering af dine personoplysninger.
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.

Lautruphøj 8
2750 Ballerup

TELEFON:
TELEFAX:

7281 9000
7281 9900

Journalisering og opbevaring
For at sikre den bedst mulige støtte og
behandling journaliserer vi dine personlige
oplysninger i vores elektroniske patientjournalsystem Cosmic. Oplysningerne i
Cosmic opbevares hos os og overgår derudover til arkiv i overensstemmelse med
arkivlovens regler.
Udveksling af oplysninger
Hvis du efter en visitationssamtale indgår i
et behandlingsforløb udveksler vi, med dit
samtykke, i relevant omfang oplysninger
med bl.a. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Kriminalforsorgen og regioner (speciallægeerklæringer og anamneseskrivelser fra psykiatrien).
I tilfælde hvor straffelovens bestemmelser
gør sig gældende, er psykologen pålagt at
videregive informationer til relevante
myndigheder. Det være sig tilfælde, hvor
det vurderes, at andres eller eget liv er i
fare, eller at mindreårige børn lider psykisk eller fysisk overlast. Her vil underretningspligten træde i kraft, og politi eller
kommunale myndigheder vil blive orienteret.
Kategorier af personoplysninger
Veterancentret behandler almindelige personoplysninger som navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, arbejdsopgaver
og familiære relationer. Herudover behandles oplysninger om CPR-nummer.
Der behandles også følsomme personoplysninger som helbredstilstand.
Der behandles i relevant omfang oplysninger om strafbare forhold.

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

EAN: 5798000201576
CVR: 16 28 71 80

Retsgrundlag
Oplysningerne behandles med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens artikel 6,
stk. 1, litra a og e, jf. databeskyttelseslovens § 6.
Følsomme oplysninger behandles med
hjemmel i databeskyttelsesforordningens
artikel 9, stk. 2, litra a og f.
Oplysninger om strafbare forhold behandles efter databeskyttelseslovens § 8.
Oplysninger, der indhentes og videregives
af Veterancentrets psykologer behandles
med hjemmel i Sundhedslovens kapitel 9
(§§ 41-49).
Herudover behandles oplysninger, hvis
relevant, i henhold til retssikkerhedslovens § 11. Underretningspligten udøves i
relevant omfang med hjemmel i servicelovens §§153.
CPR-nummer behandles med hjemmel i
databeskyttelseslovens § 11.
Forskning og statistik
Inden for Forsvarsministeriets koncern
anvendes persondata til forskning og til at
udarbejde statistik/prognoser.
Der forskes primært på anonymiserede
data, men i enkelte tilfælde vil data være
personhenførbare. Dette vil i givet fald ske
i henhold til databeskyttelseslovens § 10.
Pligter og konsekvenser
Behandling af veteraner og deres pårørende er en del af Veterancentrets virksomhed/myndighedsudøvelse.
Behandling af personoplysningerne er en
forudsætning for at Veterancentret kan
tilbyde støtte og behandling til veteraner
og deres nærmeste pårørende.
Du har ikke pligt til at give Veterancentret
oplysningerne, men oplysningerne under

støtter, at vi kan tilbyde dig relevant støtte og behandling.
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.
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.
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 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.
Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit
samtykke tilbage ved at kontakte FPS,
herunder Veterancentret.
Hvis du vælger at trække dit samtykke
tilbage, påvirker det ikke lovligheden af
vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte
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trækningen. Hvis du tilbagetrækker dit
samtykke, har det derfor først virkning fra
dette tidspunkt.
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.
Kontaktoplysninger
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Lautruphøj 8
2750 Ballerup
+45 7281 9000
FPS@mil.dk
Databeskyttelsesrådgiver
Mai Overgaard Lybek
Telefon: +45 7281 9614
E-mail: FPS-KTP-DPO@mil.dk
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