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Sådan behandler vi dine data – afholdelse af konferencer

Beredskabsstyrelsen behandler personoplysninger i forbindelse med afholdelse af
konferencer.
Ved Beredskabsstyrelsens afholdelse af konferencer behandles personoplysninger i
forbindelse med din eller din repræsentants tilmelding til en konference samt i
forbindelse med planlægning og afvikling af konferencen.
Der er typisk tale om kontaktoplysninger på dig som konferencedeltager (privatperson) eller som kontaktperson for en juridisk person (organisation/virksomhed),
der deltager i en konference afholdt af Beredskabsstyrelsen.
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 planlægge og facilitere
konferencer i Beredskabsstyrelsens regi.
Afholdelse af konferencer sker i tilknytning til Beredskabsstyrelsens myndighedsudøvelse, og behandlingen af personoplysninger sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 87 jf. databeskyttelseslovens §
11.
Kategorier af oplysninger
I forbindelse med tilmelding til en konference behandler vi typisk almindelige personoplysninger – eksempelvis e-mail, navn, telefonnummer, ansættelsesretlige
funktion eller tilhørsforhold på konferencedeltager eller dennes repræsentant.
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Hvis det bliver nødvendigt at behandle andre personoplysninger i relation til koordination og afholdelse af konferencen, herunder eksempelvis oplysningerne om
CPR nummer vil denne behandling ske i medfør af databeskyttelseslovens § 11.
Hvis det bliver nødvendigt at behandle følsomme personoplysninger vil Beredskabsstyrelsen i hvert tilfælde indhente et udtrykkeligt samtykke fra dig forud for
behandlingen.
Videregivelse af dine oplysninger
Beredskabsstyrelsen videregiver normalt ikke dine personoplysninger, men vi vil
efter behov videregive dine personoplysninger til samarbejdspartnere i forbindelse
med afvikling af konferencen, f.eks. i forbindelse med booking af lokaler, forplejning eller indlogering. Dine oplysninger vil desuden kunne udveksles mellem relevante myndigheder i Forsvarsministeriets koncern.
Behandling af din henvendelse
Dokumenter i relation til Beredskabsstyrelsens håndtering af konferencer, herunder dokumenter der indeholder personoplysninger, registreres med et journalnummer i vores elektroniske sagsbehandlingssystem, Captia med henblik på administration og dokumentation.
Vi opbevarer dine personoplysninger, der er indsamlet som følge af afholdelse af
en konference, i Captia og afleverer til Rigsarkivet i overensstemmelse med arkivlovens regler.
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 personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk
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