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Oplysninger om Halsnæs Kommunes behandling af dine 

personoplysninger mv. 
Halsnæs Kommune er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. 

 

Formål med og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger 

Halsnæs Kommune behandler personoplysninger om dig til følgende formål: 

 Behandle dit høringssvar i forbindelse med et offentligt høringsnotat til Byrådet.  

 Behandle dit konkurrence svar om hvilke indsatser der er vigtigst for dig i Klima- og 

Bæredygtighedsstrategien.  

 Håndtere de oplysninger du opgiver til konkurrencen, for at kunne udnævne vindere af de 10 gavekort.  

 

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af  

 databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e   

 dit samtykke 

 

Kategori af personoplysninger  

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

 almindelige personoplysninger, som dit navn, e-mail adresse og evt. telefon nr. 

  

Hvor stammer dine personoplysninger fra 

De personoplysninger, vi behandler om dig, stammer kun fra dig.   

 

Opbevaring af dine personoplysninger 

 Har du deltaget i konkurrencen, sletter vi dine personoplysninger d. 1. december 2021. 

 

Dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger 

Vi skal orientere dig om, at du har ret til at: 

 få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig. 

 få berigtiget urigtige oplysninger om dig, hvis vi er enige i, at de er urigtige. Er vi ikke enige, noterer vi 

dine oplysninger på sagen. 

 trække dit samtykke tilbage, det vil få betydning for vores behandling af dine oplysninger fra det 

tidspunkt, du tilbagekalder samtykket. 

 i visse tilfælde at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger 

 få dine personoplysninger i en struktureret og maskinlæsbar form 

 i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

 

Klage 

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 

personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 

 

Kontaktoplysninger på Halsnæs Kommunes databeskyttelsesrådgivere: 

Du kan skrive til dpo@halsnaes.dk eller Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk, attention 

DPO. 

http://www.datatilsynet.dk/
mailto:dpo@halsnaes.dk

