
Denne privatlivspolitik er gældende i forhold til behandlingen af høringer, hvis du vil læse Varde 

Kommunes generelle privatlivspolitik, så kan du finde den her: 

www.vardekommune.dk/privatlivspolitik/  

Underretning om indsamling af personoplysninger 
Vi orienterer dig om, at vi behandler dine personoplysninger. Efter databeskyttelsesforordningen1 skal vi 
nemlig give dig en række oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger. 

De oplysninger vi skal give dig, er følgende: 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
4. Kategorier af personoplysninger 
5. Modtagere eller kategorier af modtagere 
6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 
7. Hvor dine personoplysninger stammer fra 
8. Opbevaring af dine personoplysninger 
9. Automatiske afgørelser, herunder profilering 
10. Retten til at trække samtykke tilbage 
11. Dine rettigheder 
12. Klage til Datatilsynet 

I det vedlagte bilag 1 finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig. 

Dette er alene til orientering, og sagen giver ikke umiddelbart anledning til nogen sagsbehandling i forhold 
til dig. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i bilag 1. 

Med venlig hilsen 

Varde Kommune 

 

 

 

 

 

 

 
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. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række 
oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vardekommune.dk%2Fprivatlivspolitik%2F&data=05%7C01%7Cjpef%40varde.dk%7Cd1ed7204fee548571ddc08daa054d740%7Cc55099ecac664763bba7fc1d6f79d509%7C0%7C0%7C637998583487689067%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4n8MT0lrliqfyWsgwQtV5bgY6T2N1TMz1AHdCyOzIeI%3D&reserved=0


 

Bilag 1:  Orientering efter databeskyttelsesforordningen.  

Bilag 1 – Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.  

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Varde Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Varde Kommune 
Bytoften 2 
6800 Varde 

CVR-nr.: 29189811 

Telefon: 79946800 

Mail: vardekommune@varde.dk 

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: vkdpo@varde.dk 

• Ved brev: Varde Kommune, Bytoften 2, 6800, att. ”databeskyttelsesrådgiver”. 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

• Modtage og sagsbehandle indsendte bemærkninger til diverse høringer. 

• Offentliggørelse af dit navn og adresse (med undtagelse af navne - og adressebeskyttelse), hvis der 
indsendes bemærkninger. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

• Vi offentliggør høringssvar og indsigelser efter bestemmelserne i planloven og miljøvurderingsloven 
i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. 

• Vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med vores sagsbehandling af 
bemærkninger til høringer foretages i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, 
litra e – offentlig myndighedsudøvelse. 

• Ifølge databeskyttelseslovens §11 stk. 1 behandler vi CPR-oplysninger 

4. Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

• Der behandles almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail til 
brug for behandling af sagen. 

• CPR-/CVR-nummer benyttes til udsendelse af orienteringsbreve. 



• Såfremt du selv oplyser følsomme personoplysninger, f.eks. helbredsoplysninger og de er relevante 
for sagen behandles disse også. 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

• Ved aktindsigt følges pågældende lovgivning for eksempel, til andre borgere, virksomheder og 
andre interessenter.  

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra 

CPR- og CVR-registret. Desuden oplysninger, som borgeren selv angiver i sit høringssvar. 

7. Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger i et ubegrænset tidsrum, da plansager som udgangspunkt bevares.  

8. Automatiske afgørelser, herunder profilering 

Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering. 

9. Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 
oplysninger om dig.   

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.  

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv 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 behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 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.  

Ret til indsigelse 

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

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og 
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én 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. 

http://www.datatilsynet.dk/


10. Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

http://www.datatilsynet.dk/

