Underretning om behandling af personoplysninger - tilfredshedsmålinger

Beredskabsstyrelsen behandler personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af
tilfredshedsmålinger for Beredskabsstyrelsens værnepligtsuddannelse og kurser. Med
tilfredshedsmålinger vil vi gerne undersøge, hvad uddannelsen/kurset har betydet for
dig for at kunne udvikle indhold og faciliteter bedst muligt.
Kontaktoplysninger på dataansvarlig
Beredskabsstyrelsen er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig.
Beredskabsstyrelsen
Datavej 16
3460 Birkerød
Telefon: +45 7285 2000
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 mail:
BRS-KTP-DPO@BRS.dk

Formål og retsgrundlag
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at kunne måle tilfredsheden
af Beredskabsstyrelsens værnepligtsuddannelse og beredskabsfaglige kurser.
Dine almindelige personoplysninger behandles efter databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e, idet målingen foretages som led i Beredskabsstyrelsens myndighedsudøvelse.
Oplysninger om CPR-nummer behandles efter databeskyttelseslovens § 11.
Forskning og statistik
Inden for Forsvarsministeriets koncern anvendes persondata til forskning og til at udarbejde statistik/prognoser. 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.
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Oplysningsbrev

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af oplysninger om dig:


Almindelige personoplysninger, herunder navn, stillingsbetegnelse og ansættelsessted.
 Dit CPR-nummer med henblik på at kunne sende dig invitation om deltagelse i effektmålingen via digital post.
Hvor stammer dine oplysninger fra
I forbindelse med din tilmelding og gennemførelse af en beredskabsfaglig uddannelse
ved Beredskabsstyrelsen, herunder ved gennemførelse af vores værnepligtuddannelse,
behandles dine personoplysninger i Beredskabsstyrelsens kursusadministrative system,
Plan2Learn og i Forsvarets fælles personale- og ressourcesystem DeMars.
Ovennævnte behandling sker med henblik på Beredskabsstyrelsens varetagelse af de
myndighedsmæssige opgaver på uddannelsesområdet, som har hjemmel i Beredskabslovens § 48, personelbekendtgørelsen § 27 samt i Generelle bestemmelser for Beredskabsstyrelens kursusvirksomhed fra november 2018.
Opbevaring af dine oplysninger
Din besvarelse gemmes hos Rambøll, som stiller datafabrikken.dk til rådighed for Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen har indgået en databehandleraftale med Rambøll for at sikre, at dine oplysninger også hos vores samarbejdspartnere behandles efter
gældende persondataretlige regler. Alle dine personoplysninger vil efter endt undersøgelse blive slettet hos Rambøll.
Dine personoplysninger behandles endvidere i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem, WorkZone. Alle personoplysninger som opbevares i WorkZone afleveres 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.
 Få urigtige oplysninger om dig rettet.
 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 samlet.
Klage til Datatilsynet
Hvis du vil klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
http://www.datatilsynet.dk
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