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Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger 

Mariagerfjord Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Når vi 

behandler dine oplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række informationer, du kan læse 

om her. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.  

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sagsbehandle og træffe en afgørelse. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger kan variere mellem typerne 

af ansøgning, men vil følge af: 

• Planloven, Byggeloven, Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven, 

Udstykningsloven, Ejendomsavancebeskatningsloven, Byfornyelsesloven, BBR-loven, 

Lov om varmeforsyning og Lov om offentlige veje, Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, 

Miljøoplysningsloven, m.v. 

• Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra c og e, samt databeskyttelsesloven § 11, 

stk. 1. 

Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger om dig, så som navn, 

adresse, telefonnummer og mailadresse. Vi bruger cpr.nr. for at kunne sende digital post.  

Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi videregiver dine oplysninger, hvis det følger af lovgivningen, eller hvis vi bliver det pålagt 

af en retsinstans, fx vil dine oplysninger kunne blive videregivet til høringsberettigede parter 

eller klageinstanser. Din adresse og mailadresse kan desuden blive offentliggjort som en del 

af sagsbehandlingen. Dette gør sig fx gældende, når du indsender høringssvar. Her kan din 

adresse og mailadresse blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i dagsordner til 

kommunens byråd og politiske udvalg.  

Hvor kommer dine personoplysninger fra? 

Vi henter personoplysninger om dig fra: CPR-registret. 

Oplysningerne kan også komme fra dig selv eller andre borgere.  

Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe vi er forpligtet til det i forhold til lovgivningen på 

sagsområdet. Vi er underlagt en lang række lovgivninger med forskellige krav til, hvor længe 

oplysninger skal gemmes, og derfor kan det variere, hvor længe vi opbevarer dine 

personoplysninger.  

Afhængig af reglerne i arkivlovgivningen kan de oplysninger, som vi registrerer om dig, 

desuden blive overført til opbevaring på arkiv efter afslutning af den journalperiode, hvori 

sagen er afsluttet. 



 

Side 2 af 3 

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 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 tidspunktet for vores 

almindelige 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 også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til 

direkte markedsføring.  

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

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 i Datatilsynets vejledning om de registreredes 

rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.  

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi 

har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Mariagerfjord kommune 

Nordre Kajgade 1 

9500 Hobro 

CVR-nr.: 29 18 94 55 

Telefon: 97 11 30 00 

Mail: raadhus@mariagerfjord.dk  
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Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at 

kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.  

Mariagerfjord Kommune 

Att. Databeskyttelsesrådgiveren 

Nordre Kajgade 1 

9500 Hobro 

Mail: dbr@mariagerfjord.dk  

Telefon: 97 11 38 80 

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. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på 

www.datatilsynet.dk.  

 

 


