FORSVARETS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Forsvaret skal hermed oplyse dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.
1. DEN DATAANSVARLIGE
1.1. Overordnet dataansvarlig
Værnsfælles Forsvarskommando er overordnet dataansvarlig for behandlingen af
dine personoplysninger. Kontaktoplysningerne er følgende:
Værnsfælles Forsvarskommando
København: Holmens Kanal 9, 1060 København K, eller
Karup: Herningvej 30, 7470 Karup J.
Tlf.: +45 7284 0000
E-mail: VFK@mil.dk
1.2. Indhentende enhed
Hærens Sergentskole administrerer på vegne af Værnsfælles Forsvarskommando indhentning og opbevaringen af dette samtykke. Kontaktoplysningerne er følgende:

Dato: 1. juni 2018
Sagsnr.:
Dok.nr.:
Tillæg: Ingen
Bilag: Ingen
Sagsbeh.:
Hærens Sergentskole
Sagsbehandleren direkte:
Tlf.: 2324 9238
E-mail: hsgs-admbm@mil.dk

Hærens Sergentskole
Hjertingvej 127
6800 Varde
Tlf: +45 728 29000
E-mail: HSGS@mil.dk
2. KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DATABESKYTTELSESRÅDGIVER
Såfremt du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger
eller dine rettigheder, kan du kontakte Værnsfælles Forsvarskommandos databeskyttelsesrådgiver via nedenstående oplysninger:
Værnsfælles Forsvarskommando
København: Holmens Kanal 9, 1060 København K
Telefon: +45 7284 0679
E-mail: VFK-O-DPO@mil.dk
Hvis du er ansat i Forsvaret, og har adgang til FIIN-INTRA kan du besøge SharePoint sitet på, hvor du også kan finde mere viden om reglerne:
http://team.msp.forsvaret.fiin.dk/sites/jursek/databeskyttelse/SitePages/Startside.
aspx
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3. FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN
3.1. Formål
Formålet med Forsvarets behandling af dine personoplysninger er, at Hærens
Sergentskole skal anvende billederne af dig til interne og eksterne publikationer
på tryk og digitalt, bl.a. til Forsvarets websites, Hærens Sergentskoles website,
sociale medier og promovering af uddannelser ved skolen.
3.2. Retsgrundlag
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er fastsat i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra 1, om samtykke, hvor: Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere
specifikke formål.
4. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Forsvaret behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger
 Billeder, videoklip
5. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
Hærens Sergentskole kan videregive dine personoplysninger til andre myndigheder inden for Forsvarsministeriets koncern.
6. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER
Hærens Sergentskole opbevarer dine personoplysninger i op til 3 måneder efter
afslutning af uddannelse.
7. DINE RETTIGHEDER
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger. Såfremt du ønsker at gøre brug af dine
rettigheder, skal du kontakte den indhentende enhed jf. pkt. 1.2. Dine rettigheder
indebærer bl.a.:
 Ret til indsigt: Du har ret til indsigt i de personoplysninger, som Forsvaret
behandler om dig.
 Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 Ret til sletning: Du har ret til at få slettet dine personoplysninger, såfremt du
fx trækker dit samtykke tilbage.
 Ret til begrænsning af behandling: du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 Ret til dataportabilitet: Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv. Du har også
ret til at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden,
uden hindring.
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8. RET TIL AT TRÆKKE SAMTYKKE TILBAGE
Du har ret til at trække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger
tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Forsvaret på de kontaktoplysninger,
der fremgår af pkt. 1.2.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, berører dette ikke lovligheden af behandlingen som Forsvaret har foretaget af dine personoplysninger, inden dit samtykke
blev trukket tilbage.

9. KLAGE TIL DATATILSYNET
Hvis du ønsker at klage over Forsvarets behandling af dine personoplysninger,
skal dette ske til Datatilsynet:
Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk
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