Orientering efter databeskyttelsesforordningen om
behandling af dine personoplysninger i forbindelse med
ansøgning om miljøstøtte til Arktis/DANCEA
Såfremt din ansøgning indeholder personoplysninger om ansatte, skal du
orientere de relevante personer om Miljøstyrelsens behandling af oplysninger om
vedkommende.
Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine
personoplysninger
Miljøstyrelsen behandler dine personoplysninger med henblik på at kunne vurdere
din ansøgning om tilskud fra miljøstøtte til Arktis/DANCEA. Dette omfatter
navnlig behandling til følgende formål:



Behandling af ansøgningen
Løbende administration, såfremt ansøgningen bevilges tilsagn om tilskud

Dine personoplysninger undergives i den forbindelse den nødvendige
sagsbehandling, herunder fx journalisering efter offentlighedsloven, ligesom dine
oplysninger opbevares efter arkivlovgivningen.
Miljøstyrelsen behandler dine personoplysninger på baggrund af
Moderniseringsstyrelsens ”Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning” marts 2016.
Behandlingen sker således med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6,
stk. 1, litra b og litra e (offentlig myndighedsudøvelse).
Miljøstyrelsen behandler eventuelle følsomme personoplysninger, som du selv har
afgivet, med hjemmel i forordningens artikel 9, stk. 2, litra f (behandling er
nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares).
Miljøstyrelsen er bl.a. forpligtet til at journalisere dine personoplysninger efter
offentlighedslovens regler.

Indsamling og kategorier af personoplysninger
Miljøstyrelsen behandler de oplysninger, som er indeholdt i din ansøgning. Dette
omfatter navnlig følgende oplysninger:







Navn og kontaktoplysninger på dig samt navn på virksomheden/instituttet
og/eller navne på ansatte, kontaktpersoner, projektparter m.v., som
fremgår af ansøgningen.
Oplysninger om dit/ansattes/projektparters CV mv.
Bankoplysninger ift projektet.
Økonomiske oplysninger fx i forbindelse med timeløn og projektets budget
i øvrigt.
Projektoplysninger, fx oplysninger om projektets formål, forløb og
forventede resultater.
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Modtagere eller kategorier af modtagere
Miljøstyrelsen videresender din fulde ansøgning til vurdering til andre offentlige
myndigheder i Danmark og på Færøerne og i Grønland. Miljøstyrelsen kan
endvidere videresende din fulde ansøgning til vurdering hos eksterne
rådgivere/eksperter. Miljøstyrelsen overlader endvidere dine personoplysninger til
styrelsens databehandlere, fx Statens IT.
Opbevaring af dine personoplysninger
Miljøstyrelsen behandler dine oplysninger, indtil de skal arkiveres eller kasseres
efter reglerne i arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016,
eller i øvrigt kun så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med
henblik på. Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov,
bliver oplysningerne kasseret (slettet).
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til
indsigt i de oplysninger, som Miljøstyrelsen behandler om dig. Du har efter artikel
21 endvidere i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Miljøstyrelsens ellers
lovlige behandling af dine personoplysninger. Efter artikel 16 har du ret til at få
eventuelle urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har endvidere efter artikel 17
i særlige tilfælde ret til at slettet oplysninger om dig på et tidligere tidspunkt end
det tidspunkt, der er anført i afsnittet om opbevaring af dine personoplysninger.
Endelig har du efter artikel 18 i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine
personoplysninger begrænset.
De heri angivne rettigheder kan kun anvendes af fysiske personer,
enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber med fysiske
personer som deltagere, samt udenlandske selskabskonstruktioner, der efter
gældende dansk ret sidestilles hermed.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de
registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Hvis du ønsker at
gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Miljøstyrelsen, jf. nedenfor.
Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Miljøstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis
du har spørgsmål til Miljøstyrelsens behandling af dine oplysninger, er du altid
velkommen til at kontakte os på telefon 72 54 44 66, på e-mail info@mst.dk eller
på adressen Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C.
Miljøstyrelsens databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du også
velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte
Miljøstyrelsens databeskyttelsesrådgiver på telefon 72 54 40 00, på e-mail
dpo@mfvm.dk eller på adressen Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, Att.
Databeskyttelsesrådgiver.
Klage til Datatilsynet
Du kan klage over Miljøstyrelsens behandling af dine personoplysninger til
Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan
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kontakte Datatilsynet via de kontaktoplysninger som fremgår af Datatilsynets
hjemmeside www.datatilsynet.dk eller fra din digitale postkasse på borger.dk.
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