
      Dato: 09-04-2019   

  

  
  

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.   
  

1. Vi er den dataansvarlige – og hvordan du kontakter os?  
Lejre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget 

om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.   

Lejre Kommune   

Møllebjergvej 4   

4330 Hvalsø   

CVR-nr.: 29 18 85 48   

Telefon: 46 46 46 46 | Mail: post@lejre.dk    

  

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at 

kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.   

  

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:   

• E-mail: dpo.lejre@bechbruun.com  

• Telefon: 72 27 30 02  

• Ved brev: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, 

Att. ”databeskyttelsesrådgiver”]  

• Via sikker beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/lejre   

  

3. Lovgrundlaget for behandlingen  
De indsamlede personoplysninger er almindelige personoplysninger. Hjemlen for at behandle 

personoplysningerne er samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1,litra a. Er 

det følsomme personoplysninger, er hjemlen Databeskyttelsesforordningens art.9, stk. 2, litra 

a.  

  

4. Dine rettigheder  
Du har 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 det tidspunkt hvor vi 

normalt sletter vores oplysninger.    

  

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 behandling af dine 

personoplysninger, selvom den er lovlig.   

  

Ret til at transmittere oplysninger   

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 på www.datatilsynet.dk   

  

5. 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. www.datatilsynet.dk   

  


