Privatlivspolitik for whistleblowerordning
Denne privatlivspolitik gælder for den whistleblowerordning, der i henhold til whistleblowerloven1 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, databeskyttelsesforordningen2 og databeskyttelsesloven3, og hvilke rettigheder du har, hvis der rapporteres om dig via whistleblowerordningen, dine rettigheder, hvis du benytter whistleblowerordningen til at foretage en indberetning om en anden person, samt dine rettigheder, hvis der i en indberetning henvises til dig, uden at du er whistleblower eller den
person, der indberettes om.
Der henvises i øvrigt til Indenrigs- og Boligministeriets whistleblowerpolitik, hvor du
kan læse, hvem der kan foretage indberetninger, og hvem 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.

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

lov nr. 1436 af 29. juni 2021 om beskyttelse af whistleblowere
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om
ophævelse af direktiv 95/46/EF
3 lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer
i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger
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2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen
til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:




På e-mail: dpo@im.dk
På telefon: 72 26 97 38
Ved brev: Stormgade 2-6, 1470 København K, att. Databeskyttelsesrådgiveren.

3. Beskrivelse af behandlingen
Det følgende beskriver, hvordan Indenrigs- og Boligministeriet behandler oplysninger
om den person, der indberettes om ("den berørte person"), den person, der foretager
indberetningen ("whistlebloweren") i forbindelse med indberetninger til Indenrigs- og
Boligministeriets whistleblowerordning oprettet i henhold til whistleblowerloven samt
de personer, hvortil whistlebloweren i en indberetning henviser, uden at de pågældende er whistleblower eller den berørte person (”andre involverede personer”).
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Kategorier af personoplysninger

Behandlingsgrundlag

Modtagere

Opbevaring

#1
Håndtering og undersøgelse af
indberetninger omfattet af Indenrigs- og Boligministeriets
whistleblowerordning vedrørende:

Vi kan behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag

Vi kan dele dine personoplysninger med:

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er
nødvendigt til de formål, der er nævnt.



Vi kan dele dine personoplysninger med:



Almindelige personoplysninger:





Formål

Den person, der indberettes
om

Indenrigs- og Boligministeriet
behandler endvidere oplysningerne for at opnå en effektiv og
rationel sagsstyring og for at
kunne holde styr på, hvilke sager
Indenrigs- og Boligministeriet
har behandlet.

Kilder
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Navn, e-mail, telefonnummer,
Øvrige oplysninger, som
indgår i indberetningen.

Følsomme oplysninger, herunder oplysninger om seksuelle forhold kan indgå i behandlingen.
Oplysninger om lovovertrædelser eller mulige lovovertrædelser kan ligeledes indgå
i behandlingen.

Whistleblowerlovens § 22: Nødvendig for at
Indenrigs- og Boligministeriet kan behandle indberetninger, der er modtaget
som led i Indenrigs- og Boligministeriets
whistleblowerordning oprettet i henhold til
whistleblowerloven, jf.
databeskyttelsesforordningens art. 6,
stk. 1, litra c: Nødvendig behandling af
almindelige personoplysninger for at
overholde en retlig forpligtelse, som
påhviler Indenrigs- og Boligministeriet
i henhold til whistleblowerlovens § 9
databeskyttelsesforordningens art. 6,
stk. 1, litra e: Nødvendig behandling af
almindelige personoplysninger af hen-






IT-leverandører
Eksterne rådgivere
Politiet
Offentlige myndigheder,
såsom Finanstilsynet, Datatilsynet eller relevante
skattemyndigheder





Indberetninger i whistleblowerordningen slettes som udgangspunkt inden for 90 dage fra
Statens Whistleblowersystem, hvori indberetningen og kommunikation med whistlebloweren foregår, medmindre Indenrigs- og Boligministeriet har en legitim grund til fortsat opbevaring.
Indberetninger, der falder uden for whistleblowerordningen, afvises i whistleblowerordningen straks og slettes fra Statens Whistleblowersystem inden for 90 dage fra konstateringen af,
at indberetningen falder uden for ordningen.
Indberetninger, der falder uden for ordningen,
men i øvrigt ikke fremstår åbenbart grundløse,
kan viderebringes til Indenrigs- og Boligministeriets HR-afdeling, hvor de behandles i overensstemmelse med Indenrigs- og Boligministeriets relevante politikker og procedurer.

Vi kan indsamle oplysninger fra
følgende kilder:
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Ansatte hos Indenrigs- og
Boligministeriet
Tidligere ansatte i Indenrigs- og Boligministeriet
Endnu ikke ansatte i Indenrigs- og Boligministeriet, der
er eller har været i ansættelsesproces
Lønnede og ulønnede praktikanter.
Medlemmer af bestyrelsen
for Indenrigs-og Boligministeriets Benchmarking-enhed.
Samarbejdspartnere, som
Indenrigs- og Boligministeriet har et mere kontinuerligt eller formaliseret samarbejde med, herunder private
virksomheder (fx leverandører og underleverandører).
Eventuelle andre personer,
der måtte indberette via
ordningen.

-

-

-

syn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører
under offentlig myndighedsudøvelse
databeskyttelsesforordningens art. 9,
stk. 2, litra g: Nødvendig behandling af
følsomme personoplysninger af hensyn til væsentlige samfundsinteresser
databeskyttelseslovens § 8, stk. 5, jf. 7,
stk. 4, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g: Nødvendig behandling af oplysninger om
strafbare forhold af hensyn til væsentlige samfundsinteresser
databeskyttelseslovens § 11, stk. 1: Behandling af oplysninger om personnummer med henblik på entydig identifikation eller som journalnummer












Kommunikation med whistlebloweren om indberetninger opbevares og slettes efter samme
retningslinjer, som gælder for selve indberetningen.
Hvis der foretages anmeldelse til politiet eller
til anden myndighed opbevares oplysningerne
mindst så længe undersøgelsen pågår hos politiet/myndigheden.
Hvis den berørte person er ansat hos Indenrigs- og Boligministeriet, og hvis der på baggrund af de indsamlede oplysninger gennemføres en disciplinær sanktion eller der i øvrigt foreligger grunde til, at det er sagligt og nødvendigt fortsat at opbevare oplysningerne om den
berørte person, opbevares oplysningerne i den
pågældendes personalemappe.
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. Sager i
ESDH-systemet, der behandles i whistleblowerordningen, afskærmes, så oplysninger i sagerne ikke er tilgængelige for udenforstående.
Ministeriets sager overføres til Rigsarkivet efter arkivlovens regler og Statens Arkivers bestemmelser herom.
Indenrigs- og Boligministeries 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.

Kategorier af personoplysninger

Behandlingsgrundlag

Modtagere

Opbevaring

#2
Håndtering og undersøgelse af
indberetninger omfattet af Indenrigs- og Boligministeriets
whistleblowerordning vedrørende:

Vi kan behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig.

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag

Vi kan dele dine personoplysninger med:

Vi vil behandle personoplysninger, så længe det er
nødvendigt til de formål, der er nævnt.















Almindelige personoplysninger:

Formål

Whistlebloweren
Andre involverede personer

Hvis der opstår mistanke om, at
der er tale om en bevidst falsk
indberetning omfatter dette formål også undersøgelse af indberetteren i sådanne situationer.
Indenrigs- og Boligministeriet
behandler endvidere oplysningerne for at opnå en effektiv og
rationel sagsstyring og for at
kunne holde styr på, hvilke sager
Indenrigs- og Boligministeriet
har behandlet.
Kilder
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Navn, e-mail, telefonnummer,
Din indberetnings indhold

Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger om dig som led i
håndteringen af selve indberetningen - medmindre du
vælger at anføre sådanne oplysninger om dig selv.
Oplysninger om lovovertrædelser eller mulige lovovertrædelser kan dog indgå i behandlingen, hvis der er mistanke om, at der er foretaget

Whistleblowerlovens § 22: Nødvendig for at
Indenrigs- og Boligministeriet kan behandle indberetninger, der er modtaget
som led i Indenrigs- og Boligministeriets
whistleblowerordning oprettet i henhold til
whistleblowerloven, jf.
Databeskyttelsesforordningens art. 6,
stk. 1, litra c: Nødvendig behandling af
almindelige personoplysninger for at
overholde en retlig forpligtelse, som
påhviler Indenrigs- og Boligministeriet
i henhold til whistleblowerlovens § 9
Databeskyttelsesforordningens art. 6,
stk. 1, litra e: Nødvendig behandling af
almindelige personoplysninger af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører
under offentlig myndighedsudøvelse
Databeskyttelsesforordningens art. 9,
stk. 2, litra g: Nødvendig behandling af

IT-leverandører
Eksterne rådgivere
Politiet
Offentlige myndigheder,
såsom Finanstilsynet, Datatilsynet eller relevante
skattemyndigheder







Indberetninger i whistleblowerordningen slettes som udgangspunkt efter 90 dage fra Statens
Whistleblowersystem, hvori indberetningen og
kommunikation med whistlebloweren foregår,
medmindre Indenrigs- og Boligministeriet har
en legitim grund til fortsat opbevaring, fx at sagen stadig behandles, og der derfor fortsat kan
være behov for at kommunikere med dig.
Indberetninger, der falder uden for whistleblowerordningen, afvises i whistleblowerordningen straks og slettes fra Statens Whistleblowersystem inden for 90 dage fra konstateringen af,
at indberetningen måtte falde uden for ordningen.
Indberetninger, der falder uden for ordningen,
men i øvrigt ikke fremstår åbenbart grundløse,
kan viderebringes til Indenrigs- og Boligministeriets HR-afdeling, hvor de behandles i overensstemmelse med Indenrigs- og Boligministeriets relevante politikker og procedurer.
Kommunikation med whistlebloweren om indberetninger opbevares og slettes efter samme

Vi kan indsamle oplysninger fra
følgende kilder:


Dig

en bevidst falsk indberetning.
-

-

følsomme personoplysninger af hensyn til væsentlige samfundsinteresser
Databeskyttelseslovens § 8, stk. 5, jf. 7,
stk. 4, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g: Nødvendig behandling af oplysninger om
strafbare forhold af hensyn til væsentlige samfundsinteresser
Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1: Behandling af oplysninger om personnummer med henblik på entydig identifikation eller som journalnummer
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retningslinjer, som gælder for selve indberetningen.
Hvis der foretages anmeldelse til politiet eller
til anden myndighed, opbevares oplysningerne
i Statens Whistleblowersystem så længe undersøgelsen pågår hos politiet/myndigheden.
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. Sager i
ESDH-systemet, der behandles i whistleblowerordningen, afskærmes, så oplysninger i sagerne ikke er tilgængelige for udenforstående.
Ministeriets sager overføres til Rigsarkivet efter arkivlovens regler og Statens Arkivers bestemmelser herom.
Indenrigs- og Boligministeries 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.

4. Dine rettigheder som registreret
Du har efter databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:




Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse, sletning og begrænsning af de
personoplysninger, der behandles vedrørende dig
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet

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.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke
sikkert, at du fx har ret til at få slettet oplysninger om dig i det konkrete tilfælde –
dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os.

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




På e-mail: whistleblower@im.dk
Ved brev: Stormgade 2-6, 1470 København K., att. Whistleblowerenheden

Sidst opdateret: december 2021

