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PRIVATLIVSPOLITIK FOR ØSTJYLLANDS BRANDVÆSENS WHISTLEBLOWERORDNING 
-OPLYSNING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 
 

1. INTRODUKTION 
 
Formålet med dette dokument er at oplyse om, hvordan Østjyllands Brandvæsen behandler personoplysninger i 
forbindelse med brug af Østjyllands Brandvæsens whistleblowerordning, herunder også i forbindelse med håndtering og 
undersøgelse af indberetninger.  
 

2. DATAANSVARLIG 
 
Østjyllands Brandvæsen er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles som led i behandlingen af indberetninger 
modtaget igennem whistleblowerordningen. 
 
Østjyllands Brandvæsen  
Bautavej 1 
8210 Aarhus V 
 
Brandvaesen@ostbv.dk 
+45 8676 7676  
 
CVR: 37164712 
 

3. FORMÅL  
 
Formålet med behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af Østjyllands Brandvæsens whistleblowerordning 
er (i) at behandle og undersøge indberetninger modtaget igennem ordningen samt (ii) at afværge og forebygge ulovlige 
eller alvorlige forhold, der har en væsentlig negativ betydning for varetagelsen af Østjyllands Brandvæsens opgaver.   
 

4. INDBERETTERS PERSONOPLYSNINGER  
 
4.1. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER  

 
De personoplysninger, der behandles vedrørende personer, der foretager indberetninger vil som udgangspunkt være de 
oplysninger, der er angivet i indberetningen af indberetteren. I konteksten af whistleblowerordningens 
anvendelsesområde er det mest sandsynligt, at følgende kategorier af personoplysninger behandles:  
 
Almindelige oplysninger (ikke-følsomme personoplysninger) 
 
• Identitetsoplysninger (f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse) 
 
Oplysninger om følsomme oplysninger vedrørende indberetteren samt oplysninger om indberetterens lovovertrædelser 
behandles som udgangspunkt ikke, medmindre oplysningerne indgår i indberetningen. Dog skal det bemærkes, at afgivelse 
af falsk indberetning kan indebære lovovertrædelser, herunder f.eks. hvis en falsk indberetning medfører straf af uskyldige. 
I sådanne tilfælde kan oplysning om indberetterens eventuelle lovovertrædelser samt personnummer indgå i 
behandlingen. 
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4.2. BEHANDLINGSGRUNDLAG  
 
Behandlingsgrundlaget for behandling af almindelige oplysninger vedrørende indberetteren er: 

 
• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, hvorefter behandling af personoplysninger er lovlig når den er 

nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse.  
 

• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, hvorefter behandling af personoplysninger er lovlig når 
behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, 
som den dataansvarlige har fået pålagt.  

 
Behandlingsgrundlaget for behandling af oplysninger om lovovertrædelser vedrørende indberetteren er: 
 

• Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, litra 2, hvorefter offentlige myndigheder må behandle oplysninger 
om strafbare forhold, hvis det er nødvendigt for varetagelsen af myndighedens opgave.   

 
Behandlingsgrundlaget for behandling af indberetterens personnummer er: 
 

• Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, hvorefter offentlige myndigheder kan behandle oplysninger om 
personnummer med henblik på entydig identifikation. 

 
4.3. VIDEREGIVELSE 

 
Indberetninger videreformidles internt i Østjyllands Brandvæsens organisation til den afdeling, der har den faglige 
kompetence til at undersøge indberetningen. Herudover kan indberetningen helt eller delvist blive overladt til eksterne 
rådgivere, hvis det er nødvendigt at inddrage andre faglige kompetencer, eller hvis inhabilitet i organisationen 
nødvendiggør det.  
 
Afhængig af udfaldet af indberetningen kan indberetterens personoplysninger videregives til Politiet samt andre relevante 
myndigheder, hvis der er mistanke om eller konstateret lovovertrædelser.  
 
Derudover er Østjyllands Brandvæsen som offentlig myndighed omfattet af aktindsigtsreglerne i henholdsvis 
offentlighedsloven og forvaltningsloven, hvilket betyder, at indberetningen herunder indberetterens personoplysninger, 
kan blive genstand for en aktindsigt, hvor oplysningerne videregives til tredjemand.  
 

4.4. OPBEVARING  
 
Personoplysninger vedrørende indberetteren opbevares så længe det er nødvendigt for formålet med behandlingen. 
Herefter journaliseres personoplysningerne efter gældende arkiveringsregler og såfremt journalisering ikke er påkrævet, 
anonymiseres eller slettes personoplysningerne.  
 

5. BERØRTES PERSONOPLYSNINGER 
 

5.1. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER  
 
Til brug for håndtering og undersøgelse af indberetninger modtaget igennem whistleblowerordningen, kan det være 
nødvendigt for Østjyllands Brandvæsen at behandle følgende kategorier af oplysninger om personer, der indberettes 
(berørte personer):  
 
Almindelige oplysninger (ikke-følsomme personoplysninger) 
 
• Identitetsoplysninger (f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse) 
 
Oplysninger om personnummer 
 
• Personnummer (CPR-nummer) 
 
Oplysninger om lovovertrædelser 
 
• Konstaterede / mulige lovovertrædelser, herunder strafbare forhold 
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5.2. BEHANDLINGSGRUNDLAG  
 
Behandlingsgrundlaget for behandling af almindelige oplysninger vedrørende berørte personer er: 

 
• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, hvorefter behandling af personoplysninger er lovlig når den er 

nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse.  
 

• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, hvorefter behandling af personoplysninger er lovlig når 
behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, 
som den dataansvarlige har fået pålagt.  

 
Behandlingsgrundlaget for behandling af berørtes personnummer er: 
 

• Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, hvorefter offentlige myndigheder kan behandle oplysninger om 
personnummer med henblik på entydig identifikation. 

 
Behandlingsgrundlaget for behandling af oplysninger om lovovertrædelser vedrørende berørte personer er: 
 

• Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, litra 2, hvorefter offentlige myndigheder må behandle oplysninger 
om strafbare forhold, hvis det er nødvendigt for varetagelsen af myndighedens opgave.   

 
5.3. VIDEREGIVELSE 

 
Indberetninger videreformidles internt Østjyllands Brandvæsens organisation til den afdeling der har den faglige 
kompetence til at undersøge indberetningen. Herudover kan indberetningen helt eller delvist blive overladt til eksterne 
rådgivere, hvis det er nødvendigt at inddrage andre faglige kompetencer, eller hvis inhabilitet i Østjyllands Brandvæsens 
organisation nødvendiggør det.  
 
Afhængig af udfaldet af indberetningen kan berørte personers personoplysninger videregives til Politiet samt andre 
relevante myndigheder, hvis der er mistanke om eller konstateret lovovertrædelser.  
 
Derudover er Østjyllands Brandvæsen som offentlig myndighed omfattet af aktindsigtsreglerne i henholdsvis 
offentlighedsloven og forvaltningsloven, hvilket betyder at indberetningen, herunder berørte personers personoplysninger 
kan blive genstand for en aktindsigt, hvor oplysningerne videregives til tredjemand.  
 

5.4. OPBEVARING  
 
Personoplysninger vedrørende berørte personer opbevares så længe det er nødvendigt for formålet med behandlingen. 
Herefter journaliseres personoplysningerne efter gældende regler og såfremt journalisering ikke er påkrævet, 
anonymiseres eller slettes personoplysningerne.  

 
6. REGISTREREDES RETTIGHEDER 

 
De almindelige databeskyttelsesretlige regler finder anvendelse i forbindelse med persondata, der behandles som led i 
behandlingen af whistleblowerindberetninger.  
 
Det betyder, at personer om hvem der behandles personoplysninger i forbindelse med modtagelse af indberetninger, har 
følgende rettigheder: 
 

• ret til indsigt i de personoplysninger, der behandles om vedkommende  
• ret til berigtigelse af urigtige eller forkerte oplysninger om vedkommende 
• Ret til sletning af vedkommendes personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt 
• ret til begrænsning af behandling af vedkommendes personoplysninger, hvis én af en række betingelser er 

opfyldt 
• ret til at gøre indsigelse mod behandling af vedkommendes personoplysninger  
• ret til at modtage vedkommendes personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart 

format samt få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 
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I særlige tilfælde kan det ikke oplyses, hvilke oplysninger der behandles om personer berørt af en indberetning, hvis det er 
sandsynligt at indsigt i oplysningerne forhindrer eller umuliggør behandling af indberetningen. I hvilket omfang dette er 
tilfældet beror på en konkret vurdering.  
 
For mere information om registreredes rettigheder se datatilsynets hjemmeside.  
 

7. OVERFØRSEL TIL LANDE UDEN FOR EU/EØS  
 
Personoplysninger modtaget igennem whistleblowerordningen overføres ikke til lande uden for EU/EØS.  

 
8. DATABEHANDLERE 

 
Østjyllands Brandvæsens whistleblowerordning leveres og faciliteres af MNOMINI ApS.  
 
MNOMINI ApS  
Kildebjerg Skovvej 58 
8680 Ry  
 
CVR-nr. 41303506 
 

9. IT-SIKKERHED & ANONYMITET 
 
Al transmission og lagring af personoplysninger ved brug af Østjyllands Brandvæsens digitale indberetningsløsning sker 
krypteret ved brug af ”end-to-end” kryptering samt TLS kryptering for en sikker forbindelse til løsningen. 
 
Der logges ikke IP-adresser ligesom der ikke placeres cookies ved brug af Østjyllands Brandvæsens whistleblowerportal og 
digitale indberetningsløsning. 
 
Ved brug af Østjyllands Brandvæsens IT-udstyr kan det forekomme at besøg på whistleblowerportalen og 
indberetningsløsningen logges i browserens historik samt Østjyllands Brandvæsens log. Dette kan undgås ved benytte 
andet it-udstyr, der ikke benytter virksomhedens netværk.  
 
Den digitale indberetningsløsning tillader, at der uploades dokumentation med indberetningen. Der kan være metadata i 
dokumenter, der kan afsløre identiteten på indberetteren. Dette kan undgås ved at fjerne disse metadata før de uploades.   
 
For mere information omkring mulighederne for anonym indberetning henvises til Østjyllands Brandvæsens 
whistleblowerpolitik, der kan findes på whistleblowerportalen.  

 
10. KLAGEADGANG 

 
Registrerede har ret til at klage til Datatilsynet ved utilfredshed over Østjyllands Brandvæsens behandling af deres 
personoplysninger. Mere information omkring klagemuligheder kan findes på Datatilsynets hjemmeside.  

 
11. PRAKTISKE OPLYSNINGER 

 
Dokumentversion: 22. december 2020 
 
Ved spørgsmål til whistleblowerordningen, whistleblowerportalen og indberetningsløsningen, herunder håndteringen af 
persondata ved brug af whistleblowerordningen kan MNOMINI ApS kontaktes på e-mail kontakt@mnomini.com. 
 
 
 


