SÅDAN BEHANDLES DINE
PERSONOPLYSNINGER
I dette oplysningsbrev kan du læse om, hvordan myndigheder
på Forsvarsministeriets område behandler dine personoplysninger, når du indkaldes eller inviteres til Forsvarets Dag, eller
hvis du er værnepligtig, kvinde ansat på værnepligtslignende
vilkår eller militærnægter.

Formål
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
(FPS) er ansvarlig for indkaldelser til Forsvarets Dag og forvaltning og fordeling af
værnepligtige, kvinder ansat på værnepligtslignende vilkår og militærnægtere. Det
er Forsvarets myndigheder og Beredskabsstyrelsen, der herefter uddanner de værnepligtige og kvinderne ansat på værnepligtslignende vilkår.

give oplysninger om uddannelsesforhold.
Overtrædelse heraf kan straffes med bøde
eller fængsel i indtil 4 måneder.

Formålet med FPS’ behandling af dine personoplysninger i forbindelse med Forsvarets
Dag er at indkalde eller invitere dig til Forsvarets Dag og derefter vurdere, om du er
egnet til at aftjene værnepligt eller til at
blive ansat på værnepligtslignende vilkår.

Dataansvar
FPS er dataansvarlig for de personoplysninger, som FPS behandler. Hvis dine oplysninger videregives til eller indsamles af andre myndigheder, for eksempel en værnepligtsuddannende myndighed, vil denne
myndighed være selvstændig dataansvarlig.

Hvis du skal aftjene værnepligt eller bliver
ansat på værnepligtslignede vilkår, vil FPS
indsamle og videregive personoplysninger
om dig med henblik på administration af dit
tjenesteforløb. Under dit tjenesteforløb vil
myndighederne på Forsvarsministeriets
område indsamle yderligere personoplysninger om dig med henblik på administration.
Efter endt værnepligtstjeneste eller ansættelse på værnepligtslignende vilkår vil dine
personoplysninger kunne behandles i forbindelse med en eventuel indkaldelse til
Totalforsvaret, ligesom dine personoplysninger vil blive behandlet med det formål at
efterleve notat- og journaliseringspligten i
offentlighedsloven.
Pligter og konsekvenser
Enhver dansk mand er i medfør af Grundlovens § 81 undergivet værnepligt og skal
derfor møde til Forsvarets Dag.
Efter værnepligtslovens § 14 skal den værnepligtige gennemgå lægeundersøgelser,
prøver og undersøgelser af anden art samt

Hvis du som kvinde skal ansættes på værnepligtslignende vilkår, har du ikke pligt til
at give os dine personoplysninger, men du
skal være opmærksom på, at det vil få konsekvenser for dit ansættelsesforhold, hvis
dine personoplysninger ikke kan behandles.

Dine personoplysninger kan blive behandlet
i IT-systemer, der anvendes på tværs af
myndighederne på Forsvarsministeriets
område. I forhold til sådanne systemer har
myndighederne et fælles dataansvar. Det
fælles dataansvar indebærer, at den enkelte myndighed, der anvender IT-systemet,
er ansvarlig for den behandling, myndigheden foretager i forbindelse med anvendelsen af IT-systemet, herunder at behandlingen sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen. En af myndighederne vil være forretningsansvarlig for ITsystemet. Denne myndighed er ansvarlig
for at sikre, at IT-systemet er indrettet således, at det understøtter kravene i databeskyttelsesforordningen, herunder at der
foretages passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der svarer til de risici, behandlingen i IT-systemet medfører. For dig som
registreret betyder det fælles dataansvar,
at eventuelle henvendelser fra dig om behandling af dine personoplysninger kan blive videresendt til eller blive besvaret af
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flere forskellige dataansvarlige myndigheder på Forsvarsministeriets område.
Dine personoplysninger kan ligeledes blive
behandlet i Statens Lønsystem (SLS). Formålet med behandlingen af dine personoplysninger i SLS er udbetaling af løn og værnepligtsydelser. SLS stilles til rådighed af
Moderniseringsstyrelsen, med hvem FPS
har et fælles dataansvar. Dette indebærer,
at FPS er ansvarlig for den behandling, FPS
foretager i forbindelse med anvendelsen af
systemet. Det er endvidere, i vidt omfang,
FPS, der er ansvarlig for varetagelsen af de
registreredes rettigheder. Moderniseringsstyrelsen er som forretningsansvarlig myndighed ansvarlig for at sikre, at SLS er indrettet således, at det understøtter kravene i
databeskyttelsesforordningen, herunder at
der foretages passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et
sikkerhedsniveau, der svarer til de risici,
behandlingen i IT-systemet medfører. Det
fælles dataansvar er behandlet i Cirkulæreskrivelse nr. 9223 af 23/03/2018.
FORSVARETS DAG (SESSION)
FPS indhenter hvert halve år oplysninger i
CPR-registeret på mænd og kvinder, der
fylder 18 år i samme halvår. Oplysningerne
anvendes til at indkalde mænd og invitere
kvinder til Forsvarets dag.
Forud for Forsvarets Dag anvendes oplysningerne også til at kontakte både mænd
og kvinder med henblik på at indsamle helbredsoplysninger, så FPS på Forsvarets Dag
kan vurdere de fremmødtes egnethed til
værnepligtstjeneste eller ansættelse på
værnepligtslignende vilkår.
I forlængelse af fremsendelsen af helbredsoplysninger kan FPS ved behov indhente
lægelige oplysninger om dig fra egen læge
eller andre dele af sundhedssektoren.

Når du møder til Forsvarets Dag indsamles
yderligere personoplysninger. Du skal gennemgå en høreprøve, farvesansprøve,
synsprøve, lægeundersøgelse samt måling
af højde og vægt, ligesom du skal gennemgå en skriftlig egnethedstest. Endvidere
skal du oplyse din uddannelsesmæssige
baggrund.
Mænds udeblivelse fra Forsvarets Dag
meddeles til politiet. Hvis du sigtes, får en
bøde eller en anden straf i forbindelse med
udeblivelse fra Forsvarets Dag, vil FPS
modtage oplysning om dette.
Værnepligtsnævnet
Værnepligtsnævnet er nedsat i henhold til
værnepligtslovens § 10 og behandler blandt
andet spørgsmål om fritagelse fra værnepligtstjeneste og visse klager over sessionsafgørelser, jf. værnepligtslovens § 11.
Hvis du indbringer din sag for Værnepligtsnævnet, vil dine personoplysninger blive
udvekslet mellem FPS og Værnepligtsnævnet i forbindelse med sagens håndtering.
Værnepligtsnævnet behandler ikke sager
for kvinder, der ønsker ansættelse på værnepligtslignende vilkår.
VÆRNEPLIGT OG ANSÆTTELSE
Hvis du bliver indkaldt til værnepligtstjeneste eller ansat på værnepligtslignende vilkår, vil FPS udveksle dine personoplysninger med den enhed, du skal gøre tjeneste
ved.
FPS vil derudover oprette dig med et medarbejdernummer (MA-nummer) i DeMars,
hvor dine kontaktoplysninger og andre
grundlæggende oplysninger om dig indtastes og opbevares. DeMars anvendes til
blandt andet administration af værnepligtige og ansatte på tværs af Forsvarsministeriets område. Systemet opdaterer automatisk dine oplysninger fra CPR-registeret.
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Under dit værnepligtsforløb eller din ansættelse på værnepligtslignende vilkår vil den
uddannende myndighed indhente en række
yderligere oplysninger fra dig, som vil blive
anvendt med henblik på at administrere
forløbet. Disse oplysninger opbevares lokalt
ved myndigheden – også efter, at du er
stoppet som værnepligtig eller ikke længere
er ansat på værnepligtslignende vilkår –
indtil det ikke længere er relevant. Oplysningerne kan for eksempel være oplysninger til brug for vagtlister, helbredsoplysninger til brug for vurdering af, om du skal på
infirmeriet, oplysninger om fravalg af DSB
rejsekort, oplysninger til kontrolbog i motorkøretøjer, a-kasseoplysninger eller oplysninger om udlevering af feltrationer,
særlige madønsker, bedømmelsesattester
og arbejdsskadeanmeldelser.
I forbindelse med din værnepligtstjeneste
eller din ansættelse på værnepligtslignende
vilkår indsamler Forsvarets Sanitetskommando (FSK) ved behov dine sundhedsdata, som journaliseres i en elektronisk patientjournal, blandt andet med henblik på
vurdering af, om du helbredsmæssigt kan
fortsætte værnepligtsforløbet eller forløbet
på værnepligtslignende vilkår.
Under dit værnepligtsforløb eller din ansættelse på værnepligtslignende vilkår udveksles personoplysninger mellem FPS og dit
tjenestested i forbindelse med rådgivning
og håndtering af dit værnepligtsforløb eller
din ansættelse. Der udveksles blandt andet
oplysninger om strafbare forhold, disciplinære forhold, mistet sikkerhedsgodkendelse m.v.
Hvis du som kvinde findes uegnet til at
gennemføre forløbet på værnepligtslignende vilkår, vil dit tjenestested indstille til
FPS, at din ansættelseskontrakt opsiges. Du
vil blive partshørt forud for en eventuel opsigelse.

Løn m.v.
FPS udveksler personoplysninger med Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse og Moderniseringsstyrelsen i forbindelse med udbetaling af værnepligtsydelser, løn og pension via SLS, indeholdelse/afregning af kildeskat og ATP, håndtering af disciplinarbøder m.v.
Sikkerhedsgodkendelse
Hvis det er en betingelse for din værnepligtstjeneste eller din ansættelse på værnepligtslignende vilkår, at du skal kunne
sikkerhedsgodkendes, og du i tjenesteperioden mister din sikkerhedsgodkendelse,
modtager FPS meddelelse herom fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). En sådan meddelelse kan have konsekvenser for
dit værnepligtsforløb eller din ansættelse på
værnepligtslignende vilkår.
STRAFBARE FORHOLD
FPS indhenter oplysninger om eventuelle
strafbare forhold i forbindelse med både
Forsvarets Dag, værnepligtstjeneste og
ansættelse på værnepligtslignende vilkår.
FPS indhenter oplysninger om strafbare
forhold fra politiet, da oplysninger om eventuelle strafbare forhold kan have betydning
for, om du kan gøre tjeneste på Forsvarsministeriets område, og i givet fald hvor du
kan gøre tjeneste. FPS modtager oplysning
om, hvorvidt du har fået en ubetinget
fængselsstraf på under eller over 30 dage
og/eller er dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Herefter vil FPS, hvis det efter
en konkret vurdering findes relevant, rekvirere nærmere oplysninger. Inden din første
mødedag vil FPS anmode politiet om information om eventuelle nye strafbare forhold.
Hvis du bliver sigtet eller dømt for at være
udeblevet fra din første mødedag, vil FPS
modtage orientering herom.
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Hvis du i din værnepligtsperiode eller under
din ansættelse på værnepligtslignende vilkår sigtes eller dømmes for overtrædelse af
den militære straffelov, vil FPS modtage
oplysning herom fra Forsvarsministeriets
Auditørkorps (FAUK).
Hvis du i din tjenesteperiode sigtes eller
dømmes for en lovovertrædelse omfattet af
Cirkulære nr. 64 af 29. juli 2005 om indberetning om straffesager mod offentligt ansatte m.v. eller hvis du efterfølgende bliver
sigtet eller dømt for et sådan forhold begået i din tjenesteperiode, vil FPS modtage
oplysning herom fra politiet.
Såfremt FPS i din tjenesteperiode har modtaget oplysning om, at du er blevet sigtet
for et strafbart forhold, vil FPS også modtage oplysning om afgørelsen, når denne foreligger.
Oplysninger om strafbare forhold opbevares
ved FPS og kan få konsekvenser for dig, for
eksempel hvis du senere søger ansættelse.
Hvis du er ansat på værnepligtslignende
vilkår, vil oplysningerne blive videregivet til
din nærmeste chef.
FPS videresender oplysninger om strafbare
forhold til FE.
MILITÆRNÆGTERE
FPS modtager og behandler ansøgninger fra
mænd, der ønsker at blive militærnægtere,
hvilket vil sige, at værnepligten aftjenes
ved civilt arbejde.
En ansøger kan pålægges at fremkomme
med yderligere oplysninger, hvis ansøgningen ikke kan behandles på det foreliggende
grundlag.
Hvis du skal opfylde din værnepligt ved
civilt arbejde, vil FPS udveksle oplysninger
med den arbejdsgiver, hvor du skal udføre
det civile arbejde.

Hvis du får afslag på at blive militærnægter, kan du klage til Forsvarsministeriet
(FMN). Såfremt du udnytter din klagemulighed, vil dine personoplysninger blive udvekslet med FMN.
Dine oplysninger opbevares, så længe det
er muligt at indkalde dig til værnepligtstjeneste i henhold til værnepligtsloven og beredskabsloven.
NÅR DIN TJENESTE OPHØRER
Dine personoplysninger opbevares, så længe det er nødvendigt i forhold til de formål,
der var årsag til indsamlingen af oplysningerne.
Af hensyn til blandt andet notat- og journaliseringspligten i offentlighedsloven opbevares dine personoplysninger også efter din
ansættelses ophør.
Centrale personalemapper overføres til
Rigsarkivet i overensstemmelse med arkivlovens regler. Så længe det er relevant,
opbevarer FPS en kopi af dine personoplysninger efter, at de er overført til Rigsarkivet. Fysiske, centrale personalemapper opbevares ved Totalforsvarsarkivet (TFA),
indtil de slettes eller overføres til Rigsarkivet.
Oplysninger om mænd, der indkaldes til
Forsvarets Dag og kvinder, der inviteres til
Forsvarets Dag, afleveres til Rigsarkivet
efter arkivlovens regler.
Oplysningen om, at du som mand er vurderet egnet eller begrænset egnet til værnepligtstjeneste opbevares ved FPS, så længe
du kan blive indkaldt til værnepligtstjeneste
i henhold til værnepligtsloven og beredskabsloven. FPS vil i den forbindelse abonnere på stamoplysninger i CPR-registeret.
Oplysninger om tidligere værnepligtige og
kvinder, der har været ansat på værne-
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pligtslignende vilkår, opbevares endvidere
med henblik på en eventuel indkaldelse til
Totalforsvaret. FPS vil også i den forbindelse abonnere på dine oplysninger i CPRregisteret.

med behandling af sager vedrørende militærnægtere.
Endeligt behandler FPS oplysninger om
CPR-nummer og oplysninger om strafbare
forhold.

Forskning og statistik
FPS leverer løbende personoplysninger til
brug for forskning og statistik både på og
uden for Forsvarsministeriets område. Der
forskes primært på anonymiserede oplysninger, men i enkelte tilfælde vil oplysningerne være personhenførbare.

RETSGRUNDLAG
Almindelige oplysninger om værnepligtige,
kvinder ansat på værnepligtslignende vilkår
og militærnægtere behandles med hjemmel
i databeskyttelsesforordningens artikel 6,
stk. 1, litra e.

Personoplysninger, der indgår i forskning og
statistik, behandles efter databeskyttelseslovens § 10.

FPS behandler ansøgninger om opfyldelse
af værnepligt ved overførsel til civilt arbejde på baggrund af militærnægterloven.

Revision og tilsyn
Myndigheder på Forsvarsministeriets område er underlagt revision, tilsyn og lignende
fra blandt andet Rigsrevisionen, Forsvarsministeriets Interne Revision, Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse og Forsvarsministeriets Departement. Der kan i den forbindelse ske udveksling af personoplysninger.

Oplysninger om kvinder ansat på værnepligtslignende vilkår behandles endvidere
med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, jf. databeskyttelseslovens § 6.

FPS er tilsynsførende i forhold til disciplinarmidler tildelt efter militær disciplinarlov
og modtager kopi af alle disciplinarblade.
OPLYSNINGER DER BEHANDLES
FPS behandler almindelige personoplysninger, hvilket typisk omfatter navn, adresse,
løn, antal sygedage, øjenfarve, hårfarve,
højde, portrætbillede, medarbejdernummer, telefonnummer, e-mailadresse, faglige
kvalifikationer, kontaktoplysninger, kontaktoplysninger på pårørende, oplysninger
vedrørende sikkerhedsgodkendelser og helbredsvurderinger.
FPS behandler endvidere følsomme personoplysninger i form af helbredsoplysninger
og oplysninger om politisk, religiøs eller
filosofisk overbevisning. Sidstnævnte oplysninger behandles særligt i forbindelse

Følsomme oplysninger behandles med
hjemmel i databeskyttelsesforordningens
artikel 9, stk. 2, litra f.
I forbindelse med Forsvarets Dag indhenter
FPS endvidere følsomme oplysninger i form
af helbredsoplysninger på baggrund af
værnepligtslovens § 14 og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.
Der indsamles og behandles oplysninger om
strafbare forhold efter værnepligtslovens §
4b og databeskyttelseslovens § 8.
Oplysninger om CPR-nummer behandles
efter databeskyttelseslovens § 11.
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.
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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
fra den dataansvarlige om 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.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af
dine personoplysninger. I forbindelse med
en eventuel indsigelse vil vi igen vurdere
nødvendigheden af behandlingen.
Retten til indsigt, berigtigelse, begrænsning
og indsigelse gælder ikke for personoplysninger, der anvendes til forskning, jf. databeskyttelseslovens § 22, stk. 5.
KLAGEADGANG
Hvis du vil klage over behandlingen af
dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
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
brug af en eller flere af dine rettigheder
efter databeskyttelsesforordningen, kan du
kontakte den dataansvarlige myndighed, se
nedenfor.
Du kan også vælge at rette spørgsmål til
databeskyttelsesrådgiveren, se nedenfor.
Personalestyrelsen
Lautruphøj 8
2750 Ballerup
Telefon: 72 81 90 00
E-mail: fps@mil.dk
Databeskyttelsesrådgiver
Mai Lybek
E-mail: fps-ktp-dpo@mil.dk
Forsvarskommandoen
Holmens Kanal 9
1060 København K.
Telefon: 72 84 00 00
E-mail: fko@mil.dk
Databeskyttelsesrådgiver
Claus Reinert
E-mail: fko-o-jurdpo@mil.dk
Regnskabsstyrelsen
Arsenalvej 55
9800 Hjørring
Telefon: 72 81 07 00
E-mail: frs@mil.dk
Databeskyttelsesrådgiver
Marie Bjerre Simonsen
E-mail: frs-ktp-dpo@mil.dk
Beredskabsstyrelsen
Datavej 16
3460 Birkerød
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Telefon: 45 90 60 00
E-mail: brs@brs.dk
Databeskyttelsesrådgiver
Christina Jersild Carstensen
E-mail: brs-ktp-dpo@brs.dk
Forsvarsministeriet
Holmens Kanal 9
1060 København K
Telefon: 72 81 00 00
E-mail: fmn@fmn.dk
Databeskyttelsesrådgiver
Lise Nordskov Nielsen
E-mail: fmn-ktp-dpo@mil.dk.
Auditørkorpset
Kastellet 14A
2100 København Ø
Telefon: 72 81 10 40
E-mail: fauk-myn@mil.dk
Databeskyttelsesrådgiver
Tilde Hove Jacobsen
E-mail: fauk-databeskyttelse@mil.dk
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