Tilbudsblanket
Tilbud på leje af jagten i Oksbøl Skov
Undertegnede afgiver hermed tilbud på leje af jagten i Oksbøl Skov på 133 ha..

Tilbud afgives i henhold til vilkårene i jagtlejekontrakten.

Tilbudspris:

kr./år

Tilbudsgivers navn:
Tilbudsgivers adresse og postnr.:
Tilbudsgivers tlf.nr.:
Tilbudsgivers e-mail adresse:

Tilbudsgiver afgiver tilbud som (Sæt kryds):
Enkeltperson
Konsortium
Jagtforening





Undertegnede tilbudsgiver erklærer ved afgivelse af tilbud og underskrivelse af denne
tilbudsblanket, at være bekendt med indholdet af jagtlejekontrakten og at have modtaget
oplysninger om Naturstyrelsens behandling af indsendte data (bilag 1), og at være indforstået
med, at det afgivne tilbud er bindende, jf. aftalelovens § 1, medmindre tilbudsgiver skriftligt
tilbagekalder tilbuddet inden tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit
tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb.

Dato og tilbudsgivers underskrift

Bilag 1: Behandling af indsendte data
Databehandling af personoplysninger: Dine afgivne oplysninger vil blive brugt i forbindelse
med udbud/udleje af jagt på arealer forvaltet af Naturstyrelsen. Naturstyrelsen er dataansvarlig for
dine afgivne oplysninger.
Naturstyrelsen har hovedkontor på Førstballevej 2, 7183 Randbøl, cvr. 33157274. Du kan kontakte
Naturstyrelsen på nst@nst.dk og telefon 72 54 30 00.
Afgivelsen af oplysningerne er en forudsætning for at kunne deltage i udbud/udleje af jagten på
arealer forvaltet af Naturstyrelsen. Hvis dine oplysninger ikke indsendes til brug for sagen, vil det
betyde, at sagen ikke kan færdiggøres.
Indsigt: Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles i forbindelse med din
henvendelse. Du har efter anmodning krav på at få berigtiget oplysninger, der viser sig
urigtige eller vildledende, ligesom du kan anmode om at begrænse behandlingen og gøre indsigelse
mod behandling af dine oplysninger.
Klage: Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Kasia Torian, dpo@nst.dk og telefon
93 59 70 11 og få oplyst dine rettigheder. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over
Naturstyrelsens behandling af dine persondata.
De oplysninger, du har indsendt anvendes alene i den sag, som du har indsendt dine oplysninger i
forbindelse med. Vi offentliggør ikke din henvendelse. Vi videregiver alene dine
oplysninger, hvis du har en sag her i styrelsen og videresendelse er nødvendig for din sag.
Aktindsigt: Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt efter miljøoplysningsloven og
offentlighedsloven kan det betyde, at der vil blive givet fuld aktindsigt i dine oplysninger.
Så længe beholder vi oplysningerne: Oplysningerne opbevares efter statens arkivregler dvs.
normalt 5 år, medmindre andre forhold gør, at oplysningerne opbevares f.eks. en længerevarende
retssag. Alle oplysninger opbevares i overensstemmelse med arkivlovens
krav.
Vores hjemmel til behandling af dine personoplysninger findes i følgende regelsæt: i Finansloven og
aktstykker.
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