Underretning af kursister om behandling af personoplysninger
i forbindelse med farligt gods chaufførkurser

I henhold til EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) vil vi i det følgende oplyse dig om, hvordan Beredskabsstyrelsen håndterer de personoplysninger, som vi modtager og behandler om dig.
Vi er dataansvarlig - hvordan kontakter du os?
Beredskabsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig i Multitest og BAT systemerne i
forbindelse med farligt gods chaufførkurser.
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Hvis du har spørgsmål til Beredskabsstyrelsens behandling af dine
personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Beredskabsstyrelsen via kontaktoplysningerne nedenfor:
Beredskabsstyrelsens kontaktoplysninger:
Datavej 16
3460 Birkerød
Telefon: 7285 2000
E-mail: brs@brs.dk
CVR-nr.: 52990319
Databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger (Beredskabsstyrelsen):
Christina Carstensen
Telefon: 7285 2276
E-mail: brs-ktp-dpo@brs.dk
Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
Styrelsen behandler dine personoplysninger til følgende formål i forbindelse med farligt gods chaufførkurser:





Din deltagelse i eksamen
Udstedelse af ADR-bevis
Førelse af et register vedrørende ADR-beviser
Herunder også til brug ved et muligt tilsyn

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er
baseret på en retlig forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens art.
Side 1 af 2

6, stk. 1, litra c, samt kapitel 8 i bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni
2017 om vejtransport af farligt gods og punkt 1.10.1.6 i ADRkonventionen. Oplysninger om CPR-nummer behandles efter databeskyttelseslovens § 11.
Kategorier af personoplysninger
Styrelsen behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:



Almindelige personoplysninger (navn, adresse, fødselsdag, arbejdsområde, foto og eksamensbedømmelse)
Oplysninger om CPR-nummer

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til politiet og
andre relevante myndigheder i tilfælde af et muligt tilsyn.
Hvor personoplysningerne stammer fra
Vi behandler de oplysninger, som kursusudbyderne indsamler og indtaster i Multitest i forbindelse med afholdelse af eksamen og indtaster
i BAT systemet i forbindelse med ansøgningen om ADR-bevis.
Opbevaring af personoplysninger
Vi opbevarer dine oplysninger i BAT og Multitest systemerne under
iagttagelse af de databeskyttelsesretlige regler.
Ved den endelige fastlæggelse af opbevaringsperioden vil der blive
lagt vægt på udløb af bevisets gyldighed.
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i
forhold til vores behandling af oplysninger om dig:




Du har ret til at få indsigt i de oplysninger om dig, som vi behandler (indsigtsret), eller til at søge om aktindsigt.
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig,
inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder alene oplysninger, som ikke er journaliseringspligtige.

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 www.datatilsynet.dk
(http://www.datatilsynet.dk).
Klage til Datatilsynet
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
(http://www.datatilsynet.dk).

