
   

 

 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.  
 

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

 

Bolig- og Planstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om 

dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Bolig- og Planstyrelsen 

Slotsgade 1, 2. sal 

4800 Nykøbing F. 

CVR-nr.: 1020852379 

Telefon: 41717897 

Mail: landdistriktspulje@bpst.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: landdistriktspulje@bpst.dk   

 På telefon: 41717897 

 Ved brev: Bolig- og Planstyrelsen, att. Landdistriktspuljen, Slotsgade 1, 4800 Nykøbing F 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 At behandle projekter vedr. Landdistriktspuljen, herunder ansøgning, udbetaling og afrapportering af 

projekter. 

 At registrere tilskudsmodtagere og ansøgere i forbindelse med ansøgning, tilsagn og afrapportering. 

 

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

 Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, og databeskyttelsesloven § 11 

 Finanslov § 08.35.09 

 

4. Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

Almindelige personoplysninger: 

 Adresse 

 Navn 
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 E-mail 

 Telefonnummer 

 CVR nr. 

Fortrolige oplysninger: 

 CPR nr. 

 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

 Skat 

 Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen 

 Udbetaling Danmark 

 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende private aktører: 

 System udbyder – Formpipe, som der er indgået en sagsbehandler aftale med. 

 

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer  

Vi overfører IKKE dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.  

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra 

Ovenstående oplysninger stammer fra dig selv samt fra vores interne database (TAS), som indeholder 

oplysninger om tidligere projekter. 

 

De oplysninger som Bolig- og Planstyrelsen behandler i overensstemmelse med ovenstående, er de 

oplysninger, som projektholder skal oplyse for at komme i betragtning til støtte. Hvis Bolig- og Planstyrelsen 

ikke får adgang til behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med ovenstående, vil der 

ikke være mulighed for at modtage støtte til Landdistriktspuljeprojekter. 

8. Opbevaring af dine personoplysninger 

Dine personoplysninger behandles som led i et projekt, der får midler fra Landdistriktspuljen, og som 

indeholder statsstøtte. Dine personoplysninger opbevares i 5 år efter godkendelse af projektets 

afrapportering. Herefter oversendes oplysningerne til rigsarkivet.  

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 Bolig- og Planstyrelsen.  

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 ellers lovlige behandling af dine 

personoplysninger.  

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

finder på www.datatilsynet.dk. 

10. Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Bolig- og Planstyrelsen 

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