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Oplysningsbrev i forbindelse med alkoholbevilling 

  
Vi sender dig dette skriv for at orientere dig om, at vi behandler personoplysninger om dig i en sag 

vedrørende alkoholbevilling.  

  

Behandling betyder enhver form for håndtering af personoplysninger. Det kan f.eks. være indsamling, 

registrering, opbevaring og videregivelse.  

  

  

Dataansvarlig:  

Varde Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Vores 

kontaktoplysninger er:  

  

Varde Kommune  

Bytoften 2  

6800 Varde  

Tlf.: vardekommune@varde.dk  

CVR-nr: 2918 9811  

  

  

Databeskyttelsesrådgiver:  

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Varde 

Kommunes databeskyttelsesrådgiver.  

  

Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandling af 

personoplysninger hos kommunen.  

  

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på:  

  

vkdpo@varde.dk  

Tlf.: 51601970 

  

   

  

Sådan behandler vi dine personoplysninger  

Retten til at behandle dine oplysninger følger af Restaurationslovens § 10, stk. 2, hvorefter kommunen 

behandler og træffer afgørelser i sager om alkoholbevilling, herunder godkendelse af bestyrere. Samt 

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra c for myndighedsudøvelse for almindelige 

personoplysninger, art. 9, stk. 2, litra g for personfølsomme oplysninger og databeskyttelsesloven § 11, 

stk. 1 for behandling af oplysninger om CPR-nr. og databeskyttelsesloven § 8 for behandling af oplysninger 

om strafbare forhold. 
  

Formålet med at behandle dine personoplysninger er, at varetage sagsbehandling i forbindelse med 

behandlingen af din/restaurationsvirksomhedens ansøgning. Da kommunen er underlagt 

Offentlighedsloven og Forvaltningsloven, skal vi journalisere de oplysninger, som har betydning for 

behandlingen af din sag.    

Vi skal blandt andet dokumentere, hvorvidt du opfylder betingelserne for at få en alkoholbevilling/opnå 

bestyrergodkendelse, og de oplysninger om dig og restaurationsvirksomheden, som gør, at 
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Bevillingsnævnet i forbindelse med sagsbehandlingen kan varetage samfundsmæssige, ordensmæssige og 

ædruelighedsmæssige hensyn.  

Derudover kan dine oplysninger bruges til kvalitetssikring af vores sagsbehandling, sagsopfølgning mv.  

  

Hvilke personoplysninger behandler vi?  

Vi behandler almindelige og følsomme oplysninger, herunder også oplysninger om strafbare forhold, 

såfremt vi modtager sådanne oplysninger.  

Vi har dine oplysninger fra dig selv, restaurationsvirksomheden, Politiet, SKAT og Erhvervscenter Miljø. 

Herunder kan du, ansatte i din virksomhed eller andre borgere have givet oplysninger, som har betydning 

for din sag. Herunder kan der behandles oplysninger, som er offentligt tilgængelige, fx fra din hjemmeside 

eller CVR.  

  

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi 

oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på om du eller Bevillingsnævnet har en interesse i senere at få 

oplysningerne udleveret, om oplysningerne har tjent deres formål, slutdatoen for din bevilling, om du søger 

om fornyelse af bevilling eller opfølgning på praksis, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil 

blive opbevaret. Herunder gælder kommunens principper for periodisering og arkivloven.  

  

Dine oplysninger opbevares i vores fagsystemer. Det er kun de medarbejdere, der har en saglig, 

arbejdsmæssig grund, der må behandle dine personoplysninger.   

  

Vi videregiver dine oplysninger til Politiet, SKAT og Erhvervscenter Miljø, hvis det er nødvendigt af hensyn 

til behandlingen af din sag, eller hvis det er en pligt ifølge gældende lovgivning.  

  

Vi videregiver ikke oplysninger om strafbare forhold uden samtykke.  

  

  

  

Dine rettigheder:  

  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)  

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre 

oplysninger.  

  

Ret til berigtigelse  

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.  

  

Ret til sletning  

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores 

almindelige generelle sletning indtræffer.  

  

Ret til begrænsning af behandling  

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har 
ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – 
bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan 
fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige 
samfundsinteresser. Behandling af personoplysninger i forbindelse med en erstatningssag 
sker for at et retskrav kan fastlægges.  
  



Ret til indsigelse  

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine 

personoplysninger.  

  

   
Ret til dataportabilitet  

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, 
almindeligt anvendt og maskinelt læsbart format samt at få overført disse 
personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.  

  

  

  

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 

finder på www.datatilsynet.dk  

   

Klage til Datatilsynet  

Hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til 

Datatilsynet.  

  

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk  
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