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Tilskud 

 

 

 

UNDERRETNING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED 

ANSØGNING OM TILSKUD TIL OPKØB AF DAMBRUG 

 

I forbindelse med kommunens ansøgning om tilskud til opkøb af dambrug modtager Miljøstyrelsen 

oplysninger om dig i forbindelse med udkast til aftale om opkøb af retten til drift af dit dambrug. 

 

Der er tale om følgende oplysninger: Dambrugets navn og dambrugets adresse.  

 

Miljøstyrelsen har alene modtaget almindelige, ikke-følsomme personoplysninger om dig. 

 

Miljøstyrelsen er dataansvarlig i forbindelse med styrelsens behandling af dine oplysninger efter 

databeskyttelsesforordningen. 

 

Formålet med behandlingen af oplysninger om dig er at vurdere kommunens ansøgning i forhold 

til de kriterier mv. for tilsagn om tilskud, der er fastsat i Vejledning om tilskud til kommunerne til 

opkøb af retten til drift af dambrug i forbindelse med frivillige aftaler om ophør af dambrugsdrift.  

 

Miljøstyrelsen behandler alene oplysninger om dig, som kommunen har indsendt i forbindelse med 

ansøgning om tilskud til opkøb af dambrug.  

 

Behandling af dine oplysninger sker med hjemmel i Vejledning om tilskud til kommunerne til 

opkøb af retten til drift af dambrug i forbindelse med frivillige aftaler om ophør af dambrugsdrift 

samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e om behandling, der er nødvendig af 

hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig 

myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige er pålagt. 

 

Miljøstyrelsen behandler dine oplysninger, indtil de arkiveres eller kasseres efter reglerne i 

arkivloven1 og bogføringsloven2, dog som minimum så længe oplysningerne er nødvendige for 

sagsbehandling af ansøgningen om tilskud og minimum fem år efter sagen er afsluttet og den sidste 

økonomiske transaktion på tilskudssagen er gennemført.  

                                                   
1 Lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016 af arkivloven som ændret ved lov nr. 503 af 23. maj 2018 

2 Lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006 om bogføringslov som ændret ved lov nr. 55 af 27. januar 2015  
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Dine rettigheder  

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i 

Miljøstyrelsens behandling af dine oplysninger. Det betyder, at du kan anmode Miljøstyrelsen om 

informationer om behandlingen af dine oplysninger. 

 

Du har ret til at få berigtiget personoplysninger, der viser sig urigtige, vildledende eller på lignende 

måde ufuldstændige, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 16. Derudover har du i visse tilfælde 

ret til at få slettet oplysninger eller begrænset behandling af oplysninger, herunder hvis 

oplysningerne viser sig urigtige eller på lignende måde er behandlet i strid med lov. Dette fremgår 

af databeskyttelsesforordningens artikel 17 og 18.  

 

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 21 endvidere ret til at gøre indsigelse mod 

behandlingen af dine oplysninger. Miljøstyrelsen vil i givet fald træffe afgørelse om, hvorvidt din 

indsigelse er berettiget. Hvis dette er tilfældet, må Miljøstyrelsen ikke længere behandle de 

pågældende oplysninger. 

 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du rette 

henvendelse til Miljøstyrelsen. Du er altid velkommen til at kontakte Miljøstyrelsen på telefon 72 

54 44 66, fra din digitale postkasse på borger.dk, på e-mail info@mst.dk eller på adressen 

Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C. 

 

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en 

databeskyttelsesrådgiver, som du også kan rette henvendelse til, hvis du har spørgsmål til 

behandlingen af dine personoplysninger. Du kan kontakte Miljøstyrelsens databeskyttelsesrådgiver 

på e-mail dpo@mfvm.dk, på telefon 72 54 40 00 eller du kan skrive til adressen Tolderlundsvej 5, 

5000 Odense C. Att. Databeskyttelsesrådgiver. 

 

Klage  

Du kan klage over Miljøstyrelsens behandling af dine oplysninger til Datatilsynet. Du kan kontakte 

Datatilsynet fra din digitale postkasse på www.borger.dk, ved almindelig e-mail 

til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 

København K. 

  

Love og regler  

Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 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 (generel forordning om databeskyttelse) på www.eur-lex.europa.eu. Du kan finde de 

danske supplerende bestemmelser til databeskyttelsesforordningen i lov nr. 502 af 23. maj 2018 om 

supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 

behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger 

(databeskyttelsesloven) på  www.retsinformation.dk. 
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