SÅDAN BEHANDLER VI
DINE PERSONLIGE DATA
Veterandatabasen
I denne folder kan du læse om, hvordan vi behandler de
personoplysninger, der er tastet om dig i Veterandatabasen.
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VETERANDATABASEN
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
(FPS) er ansvarlig for at administrere Veterandatabasen.
Databasen er oprettet i 2003, hvor alle
personer, der havde været udsendt under
Forsvarsministeriet siden 1992, blev indlagt
i databasen. Efterfølgende er databasen
blevet udvidet med oplysninger på personer
udsendt før 1992, ligesom databasen løbende ajourføres med alle nye udsendte
personer.
Dataansvar
FPS er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig i veterandatabasen.
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 280-1.
FORMÅL
1. Veterankort
Veterandatabasen bruges som basis for
udstedelse af veterankort til veteraner
inden for Forsvarsministeriets område.
Veterankortet er udarbejdet i forbindelse
med Veteranpolitikken for at anerkende
deltagelse i internationale missioner. Kortet

udstedes til nuværende og tidligere medarbejdere, der har været udsendt i minimum
28 sammenhængende dage med Forsvaret
eller i sammenlagt 28 dage med Beredskabsstyrelsen.
Formålet med kortet et blandt andet, at
indehaveren kan bruge det til at legitimere
sig som veteran og derigennem modtage
anerkendelse for sin indsats.
Alle udsendte, der får et veterankort, bliver
registreret i veterandatabasen.
Veterankortet udstedes automatisk til alle
nye udsendte personer.
2. Invitation til Flagdagen
En anden del af anerkendelse af veteranerne er afholdelse af den nationale flagdag
den 5. september.
Et andet formål med veterandatabasen er
derfor at samarbejde med landets kommuner om invitation af veteranerne til lokale
flagdagsarrangementer i hjemkommunen.
FPS opdaterer oplysningerne i Veterandatabasen i CPR-registret forud for den årlige
flagdag. På baggrund af opdateringen udsendes der lister til kommunerne med navn
og adresse på veteraner bosiddende i den
pågældende kommune. FPS sender ikke
oplysninger på veteraner som har hemmelig adresse til kommunen.
Der videregives ikke oplysninger om din
rang, værn, udsendelsesperioder eller
hvortil, du har været udsendt. Videregivelsen af oplysningerne om navn og adresse
sker alene med henblik på, at dine oplysninger kan anvendes til at udsende en
invitation til flagdagsarrangement i kommunen.
Hvis du ønsker at blive fritaget for fremsendelse af dine oplysninger til kommunerne i forbindelse med flagdagen, kan du
anmode om at få dette markeret i databasen.
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3. Tildeling af medaljer
Veterandatabasen bruges tillige til at kontrollere anmodninger om tildeling af Forsvarets medalje for international tjeneste.
4. Statistik og forskning
Veterandatabasen bruges slutteligt til statistik og forskning indenfor veteranområdet.
Databasen er bl.a. i 2007 blevet brugt som
grundlag for udsendelse af skrivelser med
tilbud om psykologhjælp til tidligere udsendte som en del af en undersøgelse om
psykologiske eftervirkninger af udsendelse.
FORSKNING OG STATISTIK
Der forskes indenfor Forsvarsministeriets
koncern på veteranområdet, ligesom der
udarbejdes statistik og prognoser.
Der forskes primært på anonymiserede
data, men i nogle tilfælde vil data være
personhenførbare. FPS stiller til tider også
data til rådighed for eksterne forskere.
Dette vil i givet fald ske i henhold til databeskyttelseslovens § 10.
OPBEVARING AF DINE OPLYSNINGER
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige,
hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dette skyldes, at der, af statistiske og forskningsmæssig grunde, kontinuerligt er behov for at beholde oplysningerne. Oplysningerne vil dog ikke blive opbevaret længere, end hvad der er relevant for
at opnå disse forskningsmæssige og statistiske formål.
KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Der behandles almindelige personoplysninger, der typisk omfatter navn, adresse,
medarbejdernummer, stillingsbetegnelse,
grad, telefonnummer, e-mailadresser og
kontaktoplysninger.
Der behandles tillige oplysninger om CPRnummer.
RETSGRUNDLAG
Veterandatabasen administreres som en del
af FPS’ opgaver omkring administration og

anerkendelse af veteraner. Oplysningerne
behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (myndighedsudøvelse og opgaver i samfundets
interesser), jf. databeskyttelseslovens § 6.
CPR-nummer behandles med hjemmel i
databeskyttelseslovens § 11.
Indsamling af oplysninger fra CPR-registret
sker med hjemmel i CPR-lovens § 32.
Konsekvenser
Behandling af personoplysningerne er en
forudsætning for, at FPS kan have dig
registreret i Veterandatabasen. Mangelfulde
oplysninger kan betyde, at du ikke kan få et
veterankort og ikke kan være registreret i
databasen.
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.
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Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af
dine personoplysninger. Du kan fx gøre
indsigelse mod behandling af oplysninger
omkring dig, som er vurderet nødvendig af
hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under
offentlig myndighedsudøvelse, hvorefter vi
skal vurdere nødvendigheden af behandlingen på ny.
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 på FPS
FPS’ adresse er Lautruphøj 8, 2750 Ballerup. FPS kan kontaktes telefonisk på 72 81
90 00 eller via mail på FPS@MIL.DK.
Databeskyttelsesrådgiver
FPS’ databeskyttelsesrådgiver er Mai Overgaard Lybek, som kan kontaktes direkte på
telefon 72 81 96 14 eller via mail på FPSKTP-DPO@mil.dk.
Da kan blandt andet søge rådgivning om
dine rettigheder ved at kontakte databeskyttelsesrådgiveren.
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