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Underretning efter databeskyttelsesforordningen om behandling af oplysninger om Dem 

 
Flygtningenævnet sender Dem dette materiale for at orientere Dem om, hvordan nævnet behandler 
Deres personoplysninger. Vi har modtaget personoplysninger vedrørende Dem i forbindelse med: 
 

- at De har klaget over en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen,  
- at en afgørelse fra Udlændingestyrelsen vedrørende Dem er indbragt for Flygtningenævnet som 

led i en automatisk klagebehandling,  
- at De har anmodet Flygtningenævnet om at genoptage en tidligere afgjort sag, 
- at De har henvendt Dem til Flygtningenævnet i forbindelse med en generel forespørgsel, 
- at De har anmodet om aktindsigt i Deres klagesag, 
- at De har anmodet om indsigt i de personoplysninger, vi behandler om Dem, eller 
- at De har henvendt Dem til Flygtningenævnet på vegne af en anden som dennes partsrepræ-

sentant. 
 
For at Flygtningenævnet kan behandle Deres klagesag eller henvendelse, vil personoplysninger om Dem 

blive behandlet, herunder indhentet, opbevaret og i visse tilfælde videregivet. Behandlingen af Deres 

oplysninger vil helt eller delvist ske ved hjælp af elektronisk databehandling.  

 
Efter databeskyttelsesforordningen1 skal Flygtningenævnet give Dem en række oplysninger, når vi mod-
tager Deres personoplysninger enten fra Dem eller fra andre.  
 
De oplysninger, vi skal give Dem, er følgende: 
 

1. Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter De os? 
2. Vi har en databeskyttelsesrådgiver – hvordan kontakter De vedkommende? 
3. Hvad er formålene med og retsgrundlaget for, at vi behandler Deres personoplysninger? 
4. Har De pligt til at meddele os Deres oplysninger?  
5. Hvilke personoplysninger behandler vi? 
6. Hvem modtager vi personoplysninger fra, og hvem videregiver vi personoplysninger til? 
7. Hvor stammer Deres personoplysninger fra? 
8. Hvor længe opbevarer vi Deres personoplysninger? 
9. De kan trække Deres samtykke tilbage 
10. Hvad er Deres rettigheder i forbindelse med vores behandling af oplysninger om Dem? 
11. De kan klage til Datatilsynet 

Nedenfor finder De en uddybning af de oplysninger, vi skal give Dem.  
 
Har De spørgsmål, er De velkommen til at kontakte os. De kan se vores kontaktoplysninger nedenfor 
under punkt 1.  
 

                                                           

 
1
 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.  
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1. Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter De os?  

 
Flygtningenævnet og Flygtningenævnets Sekretariat er dataansvarlige for behandlingen af de personop-
lysninger, som vi behandler om Dem. De finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 
 

Flygtningenævnet 

Adelgade 11-13 

1304 København K 

Tlf nr.: +45 6198 3700 

E-mail: fln@fln.dk  

Hjemmeside: www.fln.dk 
CVR-nr: 36977191 

 

Ved henvendelse til os beder vi Dem om at oplyse evt. sagsnummer, personID og give andre oplysnin-

ger, der kan hjælpe til at finde frem til de personoplysninger, som Flygtningenævnet behandler om Dem.  

 

2. Vi har en databeskyttelsesrådgiver (DPO) – hvordan kontakter De vedkommende?  

 
Flygtningenævnet har en databeskyttelsesrådgiver. Vedkommende kan kontaktes på følgende måder:  
 
E-mail: dpo@uim.dk  
Telefon: +45 6198 4000 
Brev: Flygtningenævnet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Adelgade 11-13, 1304 København K  
 

3. Hvad er formålene med og retsgrundlaget for, at vi behandler Deres personoplysninger?  

 
Flygtningenævnet behandler personoplysninger om Dem med det formål at kunne træffe afgørelse i 
Deres sag eller besvare Deres henvendelse.  
 

Retsgrundlaget for vores behandling af Deres personoplysninger følger af blandt andet udlændingelo-

ven2, databeskyttelsesloven3 og databeskyttelsesforordningen. Det drejer sig om følgende bestemmel-

ser i: 

 

Databeskyttelsesforordningen  

 

- Artikel 6 (almindelige personoplysninger) 
o stk. 1, litra a (samtykke)  
o stk. 1, litra c (retlig forpligtelse)  
o stk. 1, litra e (myndighedsudøvelse) 

 
- Artikel 9 (følsomme personoplysninger) 

o stk. 2, litra a (samtykke) 

                                                           

 
2
 Lovbekendtgørelse nr. 1117 af 02/10/2017 om udlændingeloven med senere ændringer. 

3
 Lov nr. 502 af 23/05/2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 

behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. 

mailto:fln@fln.dk
http://www.fln.dk/
mailto:dpo@uim.dk
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o stk. 2, litra e (oplysninger offentliggjort af den registrerede) 
o stk. 2, litra f (retskrav)  
o stk. 2, litra g (væsentlige samfundsinteresser)  

Databeskyttelsesloven 

 

- § 8, stk. 2, nr. 1 (samtykke) 

- § 8, stk. 2, nr. 3 (myndighedsudøvelse) 

 

Henvender De Dem til Flygtningenævnet i forbindelse med en generel forespørgsel, vil retsgrundlaget 

for nævnets behandling af personoplysninger følge af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, 

litra c (retlig forpligtelse). Hvis der er tale om aktindsigt, er retsgrundlaget offentlighedsloven. Ved par-

ters aktindsigt i afgørelsessager er retsgrundlaget forvaltningslovens kapitel 4. Hvis der er tale om hen-

vendelser vedrørende registreredes rettigheder, er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens arti-

kel, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse), jf. kapitel 3 (den registreredes rettigheder). 

 
4. Har De pligt til at give os Deres personoplysninger?  

De er forpligtet til at give de oplysninger, der er nødvendige for, at Flygtningenævnet kan træffe afgørel-

se i Deres sag. Hvis De ikke giver os disse oplysninger, kan det være til skade for Deres sag. De kan læse 

mere om Deres pligt til at medvirke til sagens oplysning i udlændingelovens § 40.  

 

5. Hvilke personoplysninger behandler vi? 

Vi kan, hvis det er nødvendigt, behandle følgende kategorier af personoplysninger om Dem:  
 

- Almindelige personoplysninger (f.eks. navn, adresse og familieforhold) 
- Oplysninger om eventuelle strafbare forhold  
- Følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger og oplysninger om politisk eller religi-

øst tilhørsforhold) 
 

6. Hvem modtager vi personoplysninger fra, og hvem videregiver vi personoplysninger til?  

Når Flygtningenævnet skal behandle Deres sag, vil nævnet modtage sagens dokumenter fra andre of-

fentlige myndigheder, navnlig Udlændingestyrelsen og politiet.  

 

Flygtningenævnet vil i nogle tilfælde videregive personoplysninger om Dem til andre, navnlig:  

 

- Udlændinge- og Integrationsministeriet 

- Udlændingestyrelsen  

- Udlændingenævnet 

- Dansk Flygtningehjælp 

- Nationalt ID-Center 

- Tolke 

- Politi- og anklagemyndighederne 



4/6 

 

 

- Efterretningstjenesterne 

- Kammeradvokaten 

- Udenrigsministeriet 

- Justitsministeriet 

- Folketinget  

- Folketingets Ombudsmand  

 

7. Hvor stammer Deres personoplysninger fra?  

 

De oplysninger, som vi behandler om Dem, stammer navnlig fra:  

 

- Udlændinge- og Integrationsministeriets koncernregistre 

- Andre offentlige myndigheder, f.eks. Udlændingestyrelsen og politiet 

- Offentligt tilgængelige kilder, f.eks. hjemmesider og sociale medier 

- Det Centrale Personregister (CPR) 

 

8. Hvor længe opbevarer vi Deres personoplysninger? 

 

Vi journaliserer og opbevarer personoplysninger om Dem i henhold til de nævnte behandlingsformål og 

afleverer dem til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Herefter vil vi fore-

tage en konkret vurdering af, om vi har behov for at bevare oplysningerne. Det vil indgå i denne vurde-

ring, om oplysningerne er nødvendige for fremtidige sager, f.eks. i forbindelse med genoptagelsesan-

modninger mv. Hvis vi ikke har et administrativt behov for at bevare oplysningerne, vil disse blive slet-

tet.  

 

9. De kan trække Deres samtykke tilbage  

 

Hvis De har givet Flygtningenævnet et samtykke til behandling af Deres personoplysninger, kan De til 
enhver tid trække det tilbage. Hvis De vil trække deres samtykke tilbage, kan De kontakte os via de kon-
taktoplysninger, der står ovenfor under punkt 1.  
 
Hvis De vælger at trække Deres samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af Deres 
personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis De trækker Deres samtykke tilbage, 
har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.   
 
10. Hvad er Deres rettigheder?  

 
De har nogle rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om Dem.  Hvis De vil gøre brug af 
Deres rettigheder, skal De kontakte os. De har følgende rettigheder:  
 

- De har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om Dem, samt en række yderligere 
oplysninger, herunder formålene med behandlingen. 
 

- De har ret til at få rettet eller slettet forkerte eller vildledende oplysninger om Dem.  
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- De kan i særlige tilfælde have ret til at få slettet eller begrænset behandlingen af oplysninger om 

Dem, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige for behandlingen af Deres sag eller besva-
relsen af Deres henvendelse.  

 
- De kan i visse tilfælde gøre indsigelse mod vores behandling af Deres personoplysninger. 

 
- De har ret til at modtage en udskrift af de personoplysninger, vi behandler om Dem, eller få 

overført Deres personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden dataansvarlig.  
   
 
11. De kan klage til Datatilsynet  
 
Hvis De er utilfreds med den måde, vi behandler Deres personoplysninger på, kan De klage til Datatilsy-
net.  
 
De finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

http://www.datatilsynet.dk/

