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Sådan behandler vi dine data – Erhvervspraktik i Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen behandler personoplysninger i forbindelse med din erhvervspraktik hos
os.
Kontaktoplysninger på dataansvarlig
Beredskabsstyrelsen er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig.
Beredskabsstyrelsen
Datavej 16
3460 Birkerød
Telefon: +45 4590 6000
CVR nr.: 5299 0319
Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at
kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Christina Jersild Carstensen på telefon +45 4590
6423 eller via mail på BRS-KTP-DPO@BRS.dk
Formål og retsgrundlag
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at administrere din erhvervspraktik i
Beredskabsstyrelsen.
Erhvervspraktikken etableres i henhold til lov om folkeskolen § 9, stk. 3 samt lov om
vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Endvidere
finder lov om arbejdsmiljø, bekendtgørelse om unges arbejde og bekendtgørelse om statens
erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsordning anvendelse.
Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningen
artikel 6, stk. 1, litra c, jf. databeskyttelseslovens § 6.
Oplysninger om CPR-nummer kan blive behandlet og vil i givet fald ske i overensstemmelse
med databeskyttelseslovens § 11.
Kategorier af oplysninger
Vi behandler oplysninger om ansøgere til erhvervspraktik i Beredskabsstyrelsen, og om
personer, der gennemgår et erhvervspraktikforløb hos os. Der er primært tale om unge under
18 år.
Der behandles almindelige personoplysninger, der typisk omfatter navn, adresse,
telefonnummer, e-mail adresse, tilhørsforhold til skole/uddannelsessted, kontaktoplysninger til
pårørende, oplysning om kontaktperson ved uddannelsessted samt antal sygedage. Herudover
behandles oplysninger om CPR nummer.
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Forskning og statistik
Inden for Forsvarsministeriets koncern anvendes persondata til forskning og til at udarbejde
statistik/prognoser. Personoplysningerne bliver omskrevet til statistik, og kan blive brugt i
forhold til forskning om geografi, køn, skolested, tjenestesteder, afgangsårgang samt
gennemførelse af erhvervspraktik. Der forskes primært på anonymiserede data, men i enkelte
tilfælde vil data være personhenførbare. Denne behandling vil i givet fald ske i henhold til
databeskyttelseslovens § 10.
Pligter og konsekvenser
Det er en forudsætning for din erhvervspraktik, at Beredskabsstyrelsen kan behandle dine
personoplysninger. Du har ikke pligt til at afgive dine personoplysninger, men du skal være
opmærksom på, at hvis dine personoplysninger er mangelfulde eller ikke kan behandles, kan
du ikke komme i erhvervspraktik i Beredskabsstyrelsen.
Behandling af din henvendelse
Dine personoplysninger behandles for at administrere din erhvervspraktik i
Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen registrerer dine personoplysninger, i form af den
aftale som indgås mellem dig og din skole/uddannelsessted, i vores elektroniske
sagsbehandlingssystem, Captia.
I nogle tilfælde vil dine personoplysninger blive delt med andre myndigheder inden for
Forsvarsministeriets koncern. Formålet med videregivelsen er, at myndigheden modtager data
på de praktikanter, der kommer i praktik ved dem, samt at myndighederne efter behov kan
tage kontakt til forældre og skolested.
Vi opbevarer dine personoplysninger i vores sagsbehandlingssystem, Captia, og afleverer til
Rigsarkivet i overensstemmelse med arkivlovens regler (ca. hvert 5. år).
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. Du kan
læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. Du har bl.a. ret til at:






Få indsigt i de oplysninger som Beredskabsstyrelsen behandler om dig.
Modtage en udskrift af de personoplysninger, vi behandler om dig.
Gøre indsigelse mod Beredskabsstyrelsens behandling af dine oplysninger.
Få berigtiget eller begrænset adgangen til dine oplysninger.
I visse tilfælde at få slettet oplysninger om dig, herunder hvis oplysningerne ikke
længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
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