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Behandling af dine personoplysninger i Forsvarsministeriet
Materiel- og Indkøbsstyrelsen
VED INDBERETNING I WHISTLEBLOWER-SYSTEMET

Du modtager dette oplysningsbrev, fordi du
har foretaget en indberetning i FMI´s del af
statens whistleblower-system (SWS). I den
forbindelse behandler vi oplysninger om dig
i relation til din indberetning såfremt du har
fravalgt anonymitet.
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) er ansvarlig for at behandle
din indberetning i FMI´s del af statens
whistleblower-system (SWS).

besvarelse. Vi sender i den forbindelse en
kopi af din indberetning sammen med
eventuelt materiale vedrørende sagen, og
vi beder myndigheden sende os eventuelt
materiale, der forefindes i myndighedens
arkiver til belysning af og til brug for behandling. Når vi besvarer din henvendelse
giver vi orientering til relevante myndigheder om vores besvarelse.

Dataansvar
FMI er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig.
Modtagere
For dig som registreret kan det betyde, at
dine personoplysninger kan blive videresendt til flere forskellige dataansvarlige
myndigheder i forbindelse med behandling
af din indberetning.

Registrering og journalisering
FMI opbevarer dine personoplysninger,
som er indsamlet som følge af din indberetning, i de ovenfor nævnte sagsbehandlingssystemer. Personoplysningerne opbevares i
fastlagte journalperioder. I KESDH er journalperioden 5-årig.
Herefter afleveres systemets database til
Rigsarkivet i overensstemmelse med arkivlovens regler.

Såfremt din indberetning omfatter forhold,
der falder udenfor whistleblower-ordningens anvendelsesområde, vil indberetningen inklusive dine personoplysninger blive
videregivet til FMI HR-afdeling (FPS partnerelement) til håndtering som en almindelig personalesag.

Kategorier
De oplysninger, du giver som led i din indberetning, hvilket typisk vil være identifikationsoplysninger, kontaktoplysninger og
evt. oplysninger om stilling og arbejdssted/virksomhed. Dette er gældende såfremt du har fravalgt anonymitet.

Sådan behandler vi din indberetning
Din indberetning registreres og sagsbehandles i FMI’s sagsbehandlingssystem
(KESDH), og eventuelt i Outlook. Hvis du
henvender dig telefonisk, tages der notat af
telefonsamtalen, og dette registreres i
sagsbehandlingssystemet.
Tilsvarende
gælder mundtlige besvarelser af henvendelser i relation til din indberetning. Hvis
det er nødvendigt for behandling af din indberetning, vil FMI dele dine oplysninger
med andre relevante myndigheder f.eks.
med henblik på oplysning af sagen inden

Formål og retsgrundlag
FMI behandler dine personoplysninger til
følgende formål:
 For at kunne behandle din indberetning til FMI og efterfølgende dokumentere behandlingen af denne.
Denne behandling foretages på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, litra c og e.
Dine almindelige personoplysninger behandles efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra. c. og e.
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Følsomme personoplysninger behandles efter databeskyttelsesforordningens artikel 9,
stk. 2, litra f. og g.
I det omfang, der i ovenstående behandles
oplysninger om strafbare forhold og CPRnummer, suppleres hjemlerne af følgende
bestemmelser:
Oplysninger om strafbare forhold behandles efter databeskyttelseslovens § 8.
Oplysninger om CPR-nummer behandles
efter databeskyttelseslovens § 11.
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.

Retten til at trække samtykke tilbage
Vi vil i nogle enkelte tilfælde anmode om dit
samtykke. Du har til enhver tid ret til at
trække dit samtykke tilbage ved at
kontakte FMI. Hvis du vælger at trække dit
samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere
meddelte samtykke og op til tidspunktet for
tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker
dit samtykke, har det derfor først virkning
fra dette tidspunkt.
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
Databeskyttelsesrådgiver
Henrik Engel
E-mail: FMI-KTP-GDPR@mil.dk

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.
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