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Behandling af personoplysninger i 
Marinehjemmeværnet 
 

PÅRØRENDE TIL ANSATTE OG/ELLER FRIVILLIGE I 
MARINEHJEMMEVÆRNET 

Marinehjemmeværnet behandler kontaktoplysninger om 
pårørende til ansatte og frivillige. 

I det følgende kan du gøre dig bekendt med dine 
rettigheder, såfremt du er pårørende. 

 



Marinehjemmeværnet behandler kontaktoplysninger om pårørende til ansatte og frivillige. 

Nedenfor kan du gøre dig bekendt med dine rettigheder, såfremt du er pårørende. 

 

Den dataansvarlige myndighed 

Marinehjemmeværnet 

Garnisonen 1 

4100 Ringsted 

CVR 16287180 

Tlf. 72820400 

 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til vores behandling af dine oplysninger, er du 

altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 

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

Telefon: +45 72 82 00 16 

Ved brev: Hjemmeværnskommandoen, ATT: databeskyttelsesrådgiver, Sankelmarksvej 26,  

4760 Vordingborg 

 

 

3. Formål og retsgrundlag for behandlingen  

3.1 Formål 

Formålet med Marinehjemmeværnets behandling af dine personoplysninger er, at kunne 

kontakte dine pårørende i tilfældet af, at der skulle opstå et behov herfor fx i tilfælde af 

ulykker. 

3.2 Retsgrundlag 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er fastsat i 
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. 

  

4 Kategorier af personoplysninger 

Kategorien af personoplysninger er: almindelige personoplysninger, herunder navn og 

kontaktoplysninger. 
  

5. Modtagere af personoplysninger 

Dine personoplysninger kan videregives til myndigheder i Forsvarsministeriets koncern, 

herunder øvrige styrelser i koncernen samt Hjemmeværnskommandoens underlagte 

myndigheder. 
  

6. Overførsel til modtagere i tredjelande. 

Hjemmeværnet overfører ikke personoplysningerne til tredjelande. 
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7. Opbevaring af dine personoplysninger 

Dine personoplysninger vil blive opbevaret i den tid, som det er relevant i forhold til det 
konkrete ansættelsesforhold, hvortil dine personoplysninger er registreret som pårørende. 

  

8. Dine rettigheder 

Ifølge 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 dataansvarlige jf. pkt. 1. Dine rettigheder indebærer bl.a.: 

  

 Ret til indsigt: Du har ret til indsigt i de personoplysninger, som 

Hjemmeværnskommandoen behandler om dig. 

 Ret til sletning: Du kan have ret til at få slettet dine personoplysninger. 

 Ret til begrænsning af behandling: du har i visse tilfælde ret til at få 

behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

 
  

9. Klage til Datatilsynet 

Hvis du ønsker at klage over Hjemmeværnets behandling af dine personoplysninger, skal 
dette ske til:  

Datatilsynet 

Borgergade 28,5 

1300 København K  

Tlf.: 33 19 32 00 

dt@datatilsynet.dk  
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