12. maj 2010

Retningslinjer
for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om
danske statsborgere og herboende udlændinge.
I ndledning
Forsvarets Efterretningstjeneste har til opgave at indsamle, bearbejde og formidle informationer
om forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed, herunder for danske enheder i udlandet og andre, som er udsendt til løsning af internationale opgaver.
Oplysningerne kan blandt andet være relateret til terrorisme, våbenspredning, herunder transport og handel med konventionelle våben samt spredning af materialer og teknologi til udvikling
og produktion af masseødelæggelsesvåben, pirateri, organiseret kriminalitet i øvrigt, militære,
politiske og økonomiske informationer af betydning for danske sikkerhedsinteresser.
Efter forsvarsministerens bestemmelse leder og kontrollerer Forsvarets Efterretningstjeneste på
forsvarschefens vegne den militære sikkerhedstjeneste, herunder bl.a. også sikkerhedstjeneste i
relation til private virksomheders arbejde på forsvarsområdet.
Det er en forudsætning for løsningen af Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver, at efterretningstjenesten har effektive muligheder for at behandle de oplysninger, som efterretningstjenesten modtager, indhenter og på anden måde tilvejebringer.
Hensynet til effektiviteten i Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af tilvejebragte oplysninger skal samtidig afvejes over for enkeltpersoners interesse i, at efterretningstjenestens behandling af oplysninger ikke omfatter mere, end hvad der kræves til varetagelsen af efterretningstjenestens opgaver.

Forsvarets Efterretningstjeneste må alene behandle oplysninger om personer i det omfang, dette er nødvendigt for varetagelsen af efterretningstjenestens opgaver.
Registrering af danske statsborgere og herboende udlændinge må ikke ske alene på grundlag af
lovlig politisk virksomhed.
Retningslinjerne i det følgende er formuleret på grundlag af disse overordnede hensyn og betragtninger.
Den løbende overholdelse af retningslinjerne kontrolleres af Forsvarets Efterretningstjenestes
ledelse samt af Tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) i overensstemmelse med bestemmelserne i
det følgende.
Wamberg-udvalget har i forbindelse med sin kontrol adgang til alle personoplysninger om danske statsborgere og herboende udlændinge samt i Danmark hjemmehørende organisationer og
virksomheder hos Forsvarets Efterretningstjeneste, uanset i hvilken form oplysningerne opbevares.

Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger som led i den militære sikkerhedstjeneste
§ 1. Forsvarets Efterretningstjeneste kan foretage sikkerhedsundersøgelser med henblik på sikkerhedsgodkendelse af personer, virksomheder og organisationer, der skal behandle klassificerede oplysninger eller skal færdes i sikkerhedsbeskyttede områder eller i øvrigt varetage opgaver, der forudsætter særlig tillid, i overensstemmelse med de gældende bestemmelser herfor.
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte sikkerhedsundersøgelser kan alene foretages, når den pågældende
har meddelt samtykke til, at der indhentes oplysninger.

§ 2. I sager vedrørende aktiviteter rettet mod forsvaret kan der behandles oplysninger om personer, virksomheder eller organisationer, der med rimelig grund mistænkes eller har været mistænkt for at udføre eller forsøge at udføre ulovlig virksomhed rettet mod forsvaret.
§ 3. Forsvarets Efterretningstjeneste kan som led i den militære sikkerhedstjeneste indhente
oplysninger hos andre myndigheder inden for Forsvarsministeriets område, hos politiet, Politiets
Efterretningstjeneste, anklagemyndigheden, NATO og udenlandske samarbejdspartnere og kontakter. I forbindelse med sikkerhedsundersøgelser, der foretages med henblik på sikkerhedsgodkendelse, kan der endvidere indhentes oplysninger fra virksomheder og organisationer. Øvrig
indhentning i Danmark med ovennævnte formål skal ske gennem Politiets Efterretningstjeneste.
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Registre og databaser i forbindelse med den militære sikkerhedstjeneste
§ 4. Forsvarets Efterretningstjeneste kan føre elektroniske registre og databaser, der indeholder oplysninger vedrørende:
1) sikkerhedsundersøgelser, der foretages med henblik på sikkerhedsgodkendelse, jf. § 1,
og
2) sager om aktiviteter rettet mod forsvaret, jf. § 2.

Stk. 2. Hvis det er nødvendigt for behandlingen af de i stk. 1 nævnte oplysninger, kan der i tilknytning til disse registreres oplysninger om andre personer end dem, der har været genstand
for sikkerhedsundersøgelse eller mistanke om aktiviteter rettet mod forsvaret.

Stk. 3. Registreringer af de i § 2 nævnte oplysninger forelægges Wamberg-udvalget til godkendelse på det førstkommende møde i udvalget efter registreringen. I tilfælde af, at udvalget ikke
kan godkende registreringens opretholdelse, skal registreringen ved Forsvarets Efterretningstjeneste straks slettes, og eventuelle hertil knyttede sagsakter destrueres og slettes, medmindre
efterretningstjenesten eller et medlem af udvalget uden unødigt ophold forelægger spørgsmålet
om registreringen for forsvarsministeren til endelig afgørelse.

Stk. 4. Det i § 8, stk. 2, anførte krav om forelæggelse for Wamberg-udvalget af spørgsmål om
opretholdelse af registreringer gælder ikke de i § 1, stk. 1, nævnte oplysninger. For disse oplysninger, der er indhentet med samtykke, fastsætter Forsvarets Efterretningstjeneste i stedet slettefrister, der forelægges Wamberg-udvalget til godkendelse.

Stk. 5. Finder udvalget, at et sikkerhedsregister eller en sikkerhedsdatabase i strid med stk. 1 og
2, indeholder oplysninger, som ikke er af relevans for efterretningstjenestens opgavevaretagelse, skal oplysningerne straks slettes, og eventuelle hertil knyttede sagsakter destrueres, medmindre efterretningstjenesten eller et medlem af udvalget uden unødigt ophold forelægger
spørgsmålet om registreringen for forsvarsministeren til endelig afgørelse.

§ 5. Forud for at Forsvarets Efterretningstjeneste videregiver belastende oplysninger omfattet af
§ 4, stk. 1, om danske statsborgere eller herboende udlændinge, virksomheder eller organisationer fra efterretningstjenestens registre og databaser til andre myndigheder, skal videregivelsen
godkendes af Wamberg-udvalget.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for:
1) videregivelse af oplysninger til andre myndigheder inden for Forsvarsministeriets område
eller til Politiets Efterretningstjeneste, politiet og anklagemyndigheden,
2) videregivelse af personoplysninger, hvis den pågældende person har givet samtykke hertil, og
3) videregivelse af oplysning om den klassifikationsgrad, en person kan bemyndiges adgang
til.
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Forsvarets Efterretningstjenestes efterretningsmæssige regist re og databaser
§ 6. I det omfang Forsvarets Efterretningstjeneste i forbindelse med sin efterretningsmæssige
virksomhed rettet mod forhold i udlandet kommer i besiddelse af oplysninger om en dansk
statsborger eller en herboende udlænding, og der foretages en registrering af oplysningerne,
skal registreringen forelægges for Wamberg-udvalget, hvis registreringen ønskes opretholdt i
mere end 6 måneder.

Stk. 2. I tilfælde af, at udvalget ikke kan godkende registreringens opretholdelse, skal registreringen straks slettes, og eventuelle hertil knyttede sagsakter destrueres og slettes, medmindre
efterretningstjenesten eller et medlem af udvalget uden unødigt ophold forelægger spørgsmålet
om registreringen for forsvarsministeren til endelig afgørelse.

Fælles bestemmelser for registrering og behandling af personoplysninger
§ 7. De personer, som skal arbejde med personoplysninger, skal i nødvendigt omfang være autoriseret hertil. Autorisation af personer til behandling af personoplysninger, skal begrænses til
dem, som skal beskæftige sig med disse oplysninger. De må alene behandle oplysningerne, hvis
det sker som et nødvendigt led i Forsvarets Efterretningstjenestes virksomhed.

Stk. 2. Wamberg-udvalget etablerer en stikprøvekontrol med overholdelse af bestemmelsen i
stk. 1, i forhold til oplysninger om danske statsborgere, herboende udlændinge og i Danmark
hjemmehørende organisationer eller virksomheder.

§ 8. Personoplysninger skal slettes og eventuelle tilknyttede sagsakter destrueres, hvis bevaring
af sagens oplysninger ikke længere kan begrundes med hensyn til varetagelsen af efterretningstjenestens opgaver.

Stk. 2. Hvis efterretningstjenesten ønsker at opretholde registreringen af en dansk statsborger,
herboende udlænding eller en organisation eller virksomhed hjemmehørende i Danmark i mere
end 10 år efter registreringens oprettelse, kan dette kun ske med Wamberg-udvalgets godkendelse. Frem til sletning sker, skal spørgsmålet om registreringens opretholdelse herefter forelægges Wamberg-udvalget til godkendelse hvert 5. år, medmindre udvalget har fastsat en kortere frist.

Stk. 3. Wamberg-udvalget etablerer en stikprøvekontrol med registreringer af oplysninger om
danske statsborgere, herboende udlændinge og organisationer eller virksomheder hjemmehørende i Danmark, samt med efterretningstjenestens overholdelse af de i stk. 2 og § 4, stk. 4 anførte frister og sletning af oplysninger efter § 6, stk. 2.

§ 9. Personoplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik.
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§ 10. Personoplysninger, som behandles, skal være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte
mere end, hvad der kræves til varetagelse af Forsvarets Efterretningstjenestes virksomhed.
§ 11. Der skal foretages den fornødne mulige kontrol for at sikre, at der ikke behandles urigtige
eller vildledende oplysninger. Oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, skal snarest
muligt slettes eller berigtiges.
§ 12. Der skal træffes de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for, at personoplysninger ikke
misbruges eller kommer til uvedkommendes kendskab.

Behandling af oplysninger uden for registrene og databaserne
§ 13. Fysiske sagsakter, der indeholder oplysninger om danske statsborgere, herboende udlændinge, organisationer eller virksomheder hjemmehørende i Danmark, og som knytter sig til de i
§§ 4-6 anførte I T-systemer, kan opbevares og behandles på samme vilkår, som gælder for de
elektroniske oplysninger.
§ 14. Oplysninger om danske statsborgere, herboende udlændinge, organisationer eller virksomheder hjemmehørende i Danmark, der i øvrigt behandles uden for de I T-systemer, som er
beskrevet i §§ 4-6, skal som udgangspunkt destrueres eller overføres til registrene eller databaserne senest 3 måneder efter oplysningerne er tilvejebragt. Hvis denne frist overskrides, skal
Forsvarets Efterretningstjeneste snarest muligt underrette Wamberg-udvalget herom. Underretningen skal som minimum indeholde oplysninger om:
1) baggrunden for overskridelsen af tidsfristen,
2) omfanget af overskridelsen, samt
3) hvornår oplysningerne vil være overført til registrene eller databaserne.

Stk. 2. Wamberg-udvalget kan pålægge efterretningstjenesten straks eller inden for en nærmere
fastsat frist at destruere oplysninger som nævnt i stk. 1.

Forsvarets Efterretningstjenestes interne kontrol med retningslinjernes overholdelse
§ 15. Forsvarets Efterretningstjeneste foretager løbende intern kontrol med retningslinjernes
overholdelse.

Stk. 2. Efterretningstjenesten orienterer løbende Wamberg-udvalget om omfanget, karakteren
og resultatet af den interne kontrol. Wamberg-udvalget kan i den forbindelse pålægge efterretningstjenesten at ændre sin kontrol, herunder iværksætte nye kontroltiltag.

Undtagelser
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§ 16. Forsvarets Efterretningstjenestes kildekartoteker samt I T-systemers metadata er ikke omfattet af disse retningslinjer.
§ 17. Forsvarets Efterretningstjenestes administrative I T-systemer og sager er ikke omfattet af
disse retningslinjer.
§ 18 . Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver i rollen som I T- sikkerhedsmyndighed inden for
Forsvarsministeriets område er ikke omfattet af disse retningslinjer.

Gitte Lillelund Bech

/ Pernille Hedin
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