SÅDAN BEHANDLES DINE
PERSONOPLYSNINGER
I dette oplysningsbrev kan du læse om, hvordan Forsvarsministeriets
Personalestyrelse behandler de personoplysninger, der indsamles om
dig i forbindelse med udarbejdelsen og anvendelsen af
medarbejderprofiler til branding af Forsvaret som arbejdsplads.

FORMÅL
Det overordnede formål med anvendelsen
af medarbejderprofiler og dermed
behandlingen af dine personoplysninger er
at informere, illustrere og skabe
opmærksomhed om Forsvarsministeriets
ansvarsområde, opgaver og funktion.
DATAANSVAR
FPS er dataansvarlig for de
personoplysninger, som behandles om dig i
forbindelse med anvendelsen af
medarbejderprofiler.
Dit samtykke og dine personoplysninger
journaliseres i Forsvarsministeriets sags- og
dokumenthåndteringssystem (KESDH), for
hvilket der foreligger fælles dataansvar. Det
fælles dataansvar indebærer, at FPS er
ansvarlig for den behandling, FPS foretager
i forbindelse med anvendelsen af ITsystemet, herunder at behandlingen sker i
overensstemmelse med
databeskyttelsesforordningen.
Forsvarsministeriet er som
forretningsansvarlig 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.
OPBEVARING AF DINE OPLYSNINGER
Dine oplysninger vil kunne blive anvendt til
at informere, illustrere og skabe
opmærksomhed om Forsvarsministeriets
ansvarsområde, opgaver og funktion i 7 år.
Derefter vil dine personoplysninger ikke
længere blive anvendt til dette formål. FPS
vil dog fortsat opbevare dit samtykke og
dine personoplysninger i KESDH, idet FPS er
underlagt journaliseringspligten i
offentlighedsloven og skal kunne
dokumentere lovligheden af den foretagne
behandling.
OPLYSNINGER, DER BEHANDLES
FPS behandler almindelige oplysninger om
dig i form af et billede af dig og oplysninger

om navn, alder, uddannelsesbaggrund og
nuværende funktionsbetegnelse.
RETSGRUNDLAG
Dine personoplysninger behandles med
hjemmel i databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra a, hvorefter
oplysninger kan behandles, hvis den
registrerede har givet samtykke til
behandlingen.
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.
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 om FPS og 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 nogle af
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 på ny vurdere nødvendigheden af
behandlingen.

KLAGEADGANG
Hvis du vil klage over behandlingen af dine
personoplysninger, kan du rette
henvendelse til Datatilsynet:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
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 FPS eller FPS’
databeskyttelsesrådgiver (DPO):
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Lautruphøj 8
2750 Ballerup
Telefon: 72 81 90 00
E-mail: fps@mil.dk
DPO
E-mail: dpo@fmn.dk

