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Privatlivspolitik for whistleblowerordning
Denne privatlivspolitik gælder for den whistleblowerordning, der i henhold til whistleblowerloven er etableret i Indenrigs- og Boligministeriet, herunder CPR-administrationen, og Benchmarkingenheden (herefter benævnt "Indenrigs- og Boligministeriet").
Nedenfor beskrives nærmere, hvilken behandling af personoplysninger der finder sted
om dig i overensstemmelse med reglerne i whistleblowerloven, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, samt om dine rettigheder i den forbindelse.
Dette dokument indeholder de oplysninger, du har krav på at få at vide om behandlingen i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens art. 13.
Der henvises i øvrigt til Indenrigs- og Boligministeriets whistleblowerpolitik, hvori du
kan læse, hvem der kan foretage indberetninger, og hvad der kan indberettes om.
Denne politik vedrører kun håndtering og undersøgelse af indberetninger under whistleblowerordningen. Politikken skal derfor – for så vidt angår Indenrigs- og Boligministeriets ansatte – ses i sammenhæng med Indenrigs- og Boligministeriets øvrige relevante politikker og procedurer.

Indenrigs- og Boligministeriet er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Indenrigs- og Boligministeriet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er følgende:
Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
www.im.dk
Telefon: 72 28 24 00
E-mail: im@im.dk
CVR-nr.: 42107190

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:




Telefon: 72 26 97 38
E-mail: dpo@im.dk
Brev: Indenrigs- og Boligministeriet, Stormgade 2-6, 1470 København K, att.:
Databeskyttelsesrådgiveren.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine
personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling af
henvendelsen.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine almindelige personoplysninger er whistleblowerlovens § 22.
Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra c og e.
Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g.
Hvis du har sendt os oplysninger om strafbare forhold, er vores behandling baseret på
databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3.
Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Modtagere af dine personoplysninger
Dine personoplysninger behandles af autoriserede medarbejdere i whistleblowerenheden i Indenrigs- og Boligministeriet.
Whistleblowerenheden vil alene videregive dine personoplysninger til andre medarbejdere eller enheder inden for Indenrigs- og Boligministeriet, såfremt du giver samtykke hertil.
Dine personoplysninger kan uden samtykke videregives til relevante myndigheder som
f.eks. politiet eller Finanstilsynet for evt. at imødegå overtrædelser eller med henblik
på at sikre berørte personers ret til forsvar. Du bliver underrettet, såfremt dine personoplysninger videregives uden samtykke. Underretningen vil dog ikke ske i de tilfælde,
hvor en sådan underretning vil bringe relaterede undersøgelser eller retssager i fare.
Oplysninger i din indberetning, ud fra hvilke din identitet ikke direkte eller indirekte
kan udledes, kan videregives til de evt. berørte personer, ledelsen i Indenrigs- og Boligministeriet eller HR mv. med henblik på at følge op på din indberetning eller imødegå overtrædelser. F.eks. kan det være nødvendigt for at afklare, om en hændelse har
fundet sted, eller i forbindelse med rådgivning om hvordan en situation bør håndteres.
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Det bemærkes, at indberetninger, der er omfattet af whistleblowerlovens anvendelsesområde, ikke er undergivet aktindsigt efter forvaltningsloven.

Opbevaring af oplysninger om dig
Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger i Statens Whistleblowersystem,
hvori indberetningen og kommunikation med whistlebloweren foregår, så længe det er
nødvendigt i forbindelse med det fastsatte formål med behandlingen.
Som offentlig myndighed har vi pligt til at journalisere de indberetninger, som er modtaget i Statens Whistleblowersystem, i Indenrigs- og Boligministeriets ESDH-system,
hvori sagsbehandling af indberetninger foregår. Sagerne er afskærmet, så oplysningerne ikke er tilgængelige for uvedkommende.
Ministeriets sager overføres til Rigsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen. Ministeriets whistleblowerenhed vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode,
hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Rigsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have
adgang til i relevant omfang at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalsystemet.

Dine rettigheder som registreret
Du har efter databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en
række yderligere oplysninger.



Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Din ret til at anmode om berigtigelse kan fx være relevant ift. information i anmeldelsen, som du mener er urigtig, vildledende eller ufuldstændig.
Hvis din anmodning om berigtigelse kan imødekommes, vil oplysningerne
blive suppleret med dine bemærkninger.



Ret til sletning
I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.



Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun
behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller
med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i
den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.
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Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

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

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål vedrørende denne politik, er du velkommen til at tage kontakt
til Indenrigs- og Boligministeriets whistleblowerenhed på følgende måder:



E-mail: whistleblower@im.dk
Brev: Whistleblowerenheden, Indenrigs- og Boligministeriet, Stormgade 2-6,
1470 København K
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