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Behandling af dine personoplysninger i Forsvarsministeriet
Materiel- og Indkøbsstyrelsen
ÆGTEFÆLLER OG SAMLEVERE I FORBINDELSE MED ANSØGNING OM SIKKERHEDSGODKENDELSE FOR KOMMENDE
OG NUVÆRENDE ANSATTE I FMI

Du modtager dette oplysningsbrev, fordi du
som ægtefælle eller samlever skal afgive en
række personoplysninger til brug for din ægtefælle eller samlevers anmodning om sikkerhedsgodkendelse. Du har ikke pligt til at afgive
oplysninger om dig selv, men oplysningerne er
nødvendige for at din ægtefælle eller samlever
kan ansøge om sikkerhedsgodkendelse.
Sikkerhedsgodkendelsen er en forudsætning for
din ægtefælles/samlevers ansættelse i FMI.
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er ansvarlig for at sikre, at FMI ansatte er sikkerhedsgodkendt til det rette niveau
inden ansættelse og ved fornyelse af gældende
sikkerhedsgodkendelser. I den forbindelse behandler vi oplysninger om dig som ægtefælle
eller samlever til en potentiel eller nuværende
medarbejder i FMI.
Dataansvar
FMI er dataansvarlig for de personoplysninger,
vi behandler om dig. Dine personoplysninger
bliver behandlet i it-systemet DeMars (Forsvarsministeriets management- og ressourcestyringssystem), sagsbehandlingssystemet
KESDH samt mailhåndteringssystemet Outlook.
Modtagere
Dine personoplysninger bliver videresendt til
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Politiets
Efterretningstjeneste (PET). FE og PET er i den
forbindelse selvstændigt dataansvarlige for deres behandling af dine personoplysninger.
Registrering og journalisering

1

Dine personoplysninger registreres og sagsbehandles i FMI’s mailhåndteringssystem og sagsbehandlingssystem. Henvender du dig til FMI
med spørgsmål, vil både din henvendelse og vores besvarelse heraf blive registreret i relevant
sagsbehandlingssystem.
Opbevaring
FMI opbevarer dine personoplysninger, som er
indsamlet som følge af anmodning om sikkerhedsgodkendelse eller fornyelse af eksisterende
sikkerhedsgodkendelse i overensstemmelse
med gældende regler for arkivering. Oplysningerne slettes, når der er sket overlevering til
Rigsarkivet1.
Kategorier af personoplysninger
FMI modtager og videresender følgende personoplysninger om dig. Vi behandler almindelige
personoplysninger, som er omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6. Dette er eksempelvis navn, fødested, statsborgerskab, stilling, bopælsadresse, løn og skatteoplysninger.
Herudover behandles oplysninger om CPR-nummer.
Formål og retsgrundlag
FMI behandler dine personoplysninger til følgende formål:

For at kunne sende din ægtefælle eller
samlevers anmodning om sikkerhedsgodkendelse til FE og PET og efterfølgende dokumentere behandlingen af anmodningen.
Denne behandling foretages på baggrund af databeskyttelsesforordningens
artikel 6, litra c og e.

P.t. lovbekendtgørelse 2016-09-28 nr. 1201, af arkivloven,

samt bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige
arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed.
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CPR-nummer behandles efter databeskyttelseslovens § 11.

Databeskyttelsesrådgiver
Henrik Engel
E-mail: FMI-KTP-GDPR@mil.dk

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.
Klage til Datatilsynet
Hvis du vil klage over vores behandling af dine
personoplysninger, kan du rette henvendelse til
Datatilsynet. Du kan læse mere på www.datatilsynet.dk.
Kontaktoplysninger
Forsvarsministeriet
Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Lautrupbjerg 1-5
2750 Ballerup
+45 7281 4000
FMI@mil.dk
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