Oplysning om behandling af dine personoplysninger af Helicopter Wing på Flyvestation Karup, Danish Air Show 2022.
Dataansvar
Helicopter Wing, Danish Air Show 2022 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.
Kontaktoplysninger
Helicopter Wing adresse er Herningvej 30, 7470 Karup J.
Helicopter Wing, Danish Air Show 2022 kan kontaktes via mail på HW-KTP-DAS2022@fiin.dk
Databeskyttelsesrådgiver
Databeskyttelsesrådgiveren for Forsvarskommandoen og underliggende myndigheder kan
kontaktes direkte på telefon 72 84 06 79 eller via mail på FKO-O-JURDPO@MIL.DK.
Formål og retsgrundlag
Helicopter Wing behandler dine personoplysninger af sikkerhedsmæssige årsager, fordi du
får adgang til det operative område på Flyvestation Karup. Inden du ankommer til Flyvestation Karup skal vi sikre os, at du er den person du angiver dig for at være. Du skal derfor
lade dig registrere inden ankomst med henblik på adgangs-, opholds- og udgangskontrol.
Efter endt arrangement vil vi gemme oplysningerne i op til 1 mdr. for at sikre os dokumentation i tilfælde af eventuelle strafbare forhold begået på etablissementet.
Retsgrundlaget for at Helicopter Wing, Danish Air Show 2022, kan behandle dine personoplysninger, følger af de militære sikkerhedsbestemmelser og databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, e, om behandling af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået
pålagt.
Kategorier af personoplysninger
Der behandles almindelige personoplysninger, som er omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6.
Forsvaret behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
 Indsamling af pasnummer eller kørekortnummer på civile personer samt fulde navn,
adresse, mobilnummer, mailadresse og nationalitet.
Modtagere af personoplysninger
Hvis du retter henvendelse med spørgsmål, og det er nødvendigt for besvarelse af din henvendelse, vil Helicopter Wing, Danish Air Show 2022, dele dine oplysninger med de relevante
myndigheder i Forsvarsministeriets koncern fx med henblik på oplysning af sagen inden besvarelse. Vi sender i den forbindelse en kopi af din henvendelse sammen med eventuelt materiale vedrørende sagen, og vi beder myndigheden sende os eventuelt materiale, der forefindes i myndighedens arkiver til belysning og til brug for besvarelse.
Desuden vil Helicopter Wing Karup, hvis relevant, videregive dine oplysninger til Politiets
Efterretningstjeneste og- eller Forsvarets Efterretningstjeneste.
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Opbevaring af dine oplysninger
1 mdr. efter endt arrangement vil vi slette de oplysninger vi har om dig, da oplysningerne
ikke længere er nødvendig i forhold til det formål de er indsamlet til.
Pligter og konsekvenser
Det er en forudsætning for adgang til Spotterdagen, at Helicopter Wing, Danish Air Show
2022, kan behandle dine personoplysninger. Du har ikke pligt til at give dine personoplysninger, men du skal være opmærksom på, at det kan få betydning for adgang til Spotterdagen, hvis dine personoplysninger ikke kan behandles.
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 også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Ret til at se oplysninger (indsigt)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, 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 begrænsning
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.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger. Du kan gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles, selvom behandlingen er lovlig. Hvis du gør indsigelse, vil [myndigheden] afveje, om din særlige
situation bør vægtes tungere, end den lovlige behandling.
Klage til Datatilsynet
Hvis du vil klage over behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til
Datatilsynet. Du kan læse mere på www.datatilsynet.dk.
Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Sagsnr.:
Dok.nr.:
Side 2 af 2

