
 

 
 

 

 

Som frivillig ved Landsdelsregion Øst vil der ske en behandling af dine personoplysnin-

ger. I det følgende kan du læse nærmere om vores behandling samt om dine rettighe-

der i den forbindelse. 



 

 
 

 

 

1. Vi er den dataansvarlige – 
hvordan kontakter du os? 
Landsdelsregion Øst er dataansvarlig 

for behandlingen af dine personoplys-

ninger:  

 

Landsdelsregion Øst 

Fortunstok Kastellet 106 

2100 København Ø 

CVR 16287180 

Tlf. 72217280 

 

2. Kontaktoplysninger på data-

beskyttelsesrådgiveren 
Hvis du har spørgsmål til vores behand-

ling af dine oplysninger, er du altid vel-

kommen til at kontakte vores databe-

skyttelsesrådgiver på følgende måder: 

 

 E-mail: hjk-ktp-dpo@mil.dk 

 Telefon: +45 72 82 00 16 

 Ved brev: Hjemmeværnskomman-

doen, ATT: databeskyttelsesrådgi-

ver, Sankelmarksvej 26,  

4760 Vordingborg 

 

3. Formålene med og retsgrund-

laget for behandlingen af dine 
personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger til 

følgende formål: 
 

Personaleadministration, uddannelse, 

rekruttering og fastholdelse, støtte til 

forsvaret, støtte til samfundet, bevogt-

ningskapacitet, kampkapacitet, ar-

bejdsmiljø, internationale operationer 

og erstatningskrav/retskrav. 

 

Retsgrundlaget for vores behandling af 

dine personoplysninger: 

 

Som frivillig i Hjemmeværnet er hjem-

meværnsloven1 det primære grundlag 

for vores behandling af dine personop-

lysninger. 

 

                                           
1
 LBK nr. 198 af 09/02/2007 

Dine data behandles endvidere på bag-

grund af databeskyttelsesforordnin-

gens2 artikel 6, stk. 1, litra a – c og e, 

jf. databeskyttelseslovens3 § 6. 

 

Behandling af særlige kategorier af per-

sonoplysninger behandles efter databe-

skyttelsesforordningens artikel 9, stk. 

2, litra a og f.  

  

CPR nr. behandles i henhold til databe-

skyttelseslovens § 11, og oplysninger 

om strafbare forhold behandles i hen-

hold til databeskyttelsesforordningens 

artikel 10 og databeskyttelseslovens § 

8. 

 

Der indsamles oplysninger i CPR-

registret i medfør af CPR-lovens4 § 32, 

stk. 1. Der finder tillige videregivelse 

sted i henhold til arkivloven5 samt Det 

Centrale Rettighedsregister6. 

 

4. Kategorier af personoplysnin-
ger 
Vi behandler følgende kategorier af per-

sonoplysninger om dig: 

 

Der behandles almindelige personop-

lysninger om dig, som typisk omfatter 

navn, adresse, bedømmelser i forbin-

delse med uddannelse, oplysninger 

vedrørende sikkerhedsgodkendelser, 

billeder til ID-kort m.v.  

 

Der behandles også særlige kategorier 

af personoplysninger om dig i form af 

helbredsoplysninger. I visse tilfælde vil 

der også blive behandlet oplysninger  

                                           
2
 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysi-
ske personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af sådan-
ne oplysninger og om ophævelse af direktiv 
95/46/EF. 
3
 L 68 vedtaget af Folketinget ved 3. behandling 

den 17. maj 2018. 
4
 LBK nr. 646 af 02/06/2007. 

5
 LBK nr. 1201 af 28/09/2016 

6
 I medfør af BEK nr. 881 af 04/07/2014. 



 

 
 

 

 

omkring dine politiske, religiøse eller 

filosofiske overbevisninger. Endvidere 

behandles oplysninger om CPR-nummer 

og oplysninger om strafbare forhold når 

det er nødvendigt i relation til dit virke 

som frivillig i Hjemmeværnet. 

 

5. Modtagere eller kategorier af 

modtagere 
Dine oplysninger videregives primært til 

styrelser i Forsvarsministeriets koncern. 

Dine oplysninger kan også blive videre-

givet til andre offentlige myndigheder, 

bl.a. Rigsarkivet og Politiet. I øvrigt kan 

dine personoplysninger blive videregi-

vet til Danmarks Statistik samt til for-

skere. 

 

Modtager du ydelser fra Hjemmevær-

net, vil de nødvendige personoplysnin-

ger i denne forbindelse blive videregivet 

til de relevante offentlige myndigheder 

samt til dit pengeinstitut. 

 

Dine personoplysninger kan endvidere 

blive overladt til Hjemmeværnets data-

behandlere.  

 

6. Overførsel til modtagere i 
tredjelande, herunder internati-

onale organisationer 
Ved din eventuelle deltagelse i øvelser 

eller uddannelse i lande, der ligger 

uden for EU/EØS, kan dine personop-

lysninger blive videregivet til disse lan-

de. Kategorien af modtagere kan i den-

ne forbindelse være samarbejds- og 

koalitionspartnere, herunder USA. 

 

7.  Hvor stammer dine personop-
lysninger fra? 
Foruden de personoplysninger du har 

givet og er blevet indhentet i forbindel-

se med din ansøgning som frivillig i 

Hjemmeværnet, indhentes personop-

lysninger om dig hos forskellige offent-

lige myndigheder, herunder f.eks. i 

kriminalregistret og i CPR-registret. 

 

8. Opbevaring af dine personop-
lysninger 
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke 

sige, hvor længe vi vil opbevare dine 

personoplysninger. Dog kan vi oplyse 

dig om, at vi vil lægge vægt på, at dine 

personoplysninger opbevares på en så-

dan måde, at det ikke er muligt at iden-

tificere dig i et længere tidsrum end 

det, der er nødvendigt til de formål, 

hvortil de pågældende personoplysnin-

ger behandles. Såfremt personoplys-

ninger alene behandles til arkivformål i 

samfundets interesse eller til videnska-

belige eller historiske forskningsformål, 

kan dine personoplysninger opbevares i 

et længere tidsrum under forudsætning 

af, at dette sker i medfør af passende 

tekniske og organisatoriske sikkerheds-

foranstaltninger. 

 

9. Retten til at trække samtykke 

tilbage 
I forbindelse med dit virke som frivillig i 

Hjemmeværnet, kan der ske behandlin-

ger af dine personoplysninger på bag-

grund af et eller flere samtykker. Dette 

kan fx være i forbindelse med oprettel-

se af en sikkerhedsgodkendelse, eller 

offentliggørelse af billeder mv. Du har 

til enhver tid ret til at trække et sam-

tykke tilbage. 

 

Et samtykke kan trækkes tilbage ved at 

følge instruksen på det konkrete sam-

tykke. Hvis du er i tvivl kan du kontakte 

vores databeskyttelsesrådgiver som 

anført under punkt 2.  

 

Hvis du vælger at trække dit samtykke 

tilbage, påvirker det ikke lovligheden af 

behandlingen af dine personoplysninger 

på baggrund af dit tidligere meddelte 

samtykke og op til tidspunktet for tilba-

getrækningen. Hvis du tilbagetrækker 

dit samtykke, har det derfor først virk-

ning fra dette tidspunkt du trækker det 

tilbage. 

 

10. Dine rettigheder 



 

 
 

 

 

Du har efter databeskyttelsesforordnin-

gen en række rettigheder i forhold til 

vores behandling af personoplysninger 

om dig. 

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder 

kan du kontakte os. Neden for er anført 

udvalgte rettigheder. 

 

Ret til at se oplysninger (indsigts-

ret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysnin-

ger, 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 

I særlige tilfælde har du ret til at få 

slettet oplysninger om dig, inden tids-

punktet for vores almindelige generelle 

sletning indtræffer. 

 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få be-

handlingen af dine personoplysninger 

begrænset. Hvis du har ret til at få be-

grænset behandlingen, må vi fremover 

kun behandle oplysningerne – bortset 

fra opbevaring – med dit samtykke, 

eller med henblik på, at retskrav kan 

fastlægges, gøres gældende eller for-

svares, 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 be-

handling af dine personoplysninger. 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i 

Datatilsynets vejledning om de registre-

redes rettigheder, som du finder på 

www.datatilsynet.dk. 

 

11. Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Da-

tatilsynet, hvis du er utilfreds med den 

måde, vi behandler dine personoplys-

ninger på. Du finder Datatilsynets kon-

taktoplysninger på 

www.datatilsynet.dk. 

 

 

 

 

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/

