BILAG til salgsmaterialet

Naturstyrelsens behandling af dine personoplysninger
Når du indgår aftale med Naturstyrelsen afgiver du personoplysninger om dig
selv, herunder navn, adresse, cpr.nr., evt. bankoplysninger, telefonnummer og emailadresse. Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i
databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b.
Databehandling af personoplysninger: Vi behandler dine personoplysninger til
registrering og behandling af den aftale du har indgået med Naturstyrelsen.
Dine oplysninger anvendes alene til brug for det aftaleforhold, som du indsender
dine oplysninger i forbindelse med. Vi offentliggør ikke dine personoplysninger. Vi
videregiver alene dine oplysninger, hvis videresendelse er nødvendig for
aftaleforholdet.
Naturstyrelsen er dataansvarlig for de afgivne personoplysninger. Naturstyrelsen
har hovedkontor på Førstballevej 2, 7183 Randbøl, cvr. 33157274. Du kan
kontakte Naturstyrelsen på nst@nst.dk og telefon 72 54 30 00.
Dine rettigheder: Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles i
forbindelse med din kontrakt med Naturstyrelsen. 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.
Aktindsigt: Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt efter
miljøoplysningsloven og offentlighedsloven kan dette betyde, at der vil blive givet
aktindsigt i den indgåede aftale, herunder i dine personoplysninger.
Så længe beholder vi oplysningerne: Oplysningerne opbevares efter statens
arkivregler dvs. normalt indtil 5 år efter at aftaleforholdet er afsluttet,
medmindre andre forhold gør sig gældende f.eks. en længerevarende retssag.
Alle oplysninger opbevares i overensstemmelse med arkivlovens krav.
Klage: Spørgsmål til rettigheder mv. kan rettes til vores databeskyttelsesrådgiver
på dpo@mim.dk eller telefon 93 59 70 11. Du har mulighed for at klage til
Datatilsynet over Naturstyrelsens behandling af dine personoplysninger. Se mere
herom på www.datatilsynet.dk.
Læs mere om Naturstyrelsens persondatapolitik via dette link:
https://naturstyrelsen.dk/om-os/e-politik/persondatapolitik/

Naturstyrelsen • Førstballevej 2 • Gjøddinggård • 7183 Randbøl
Tlf. 72 54 30 00 • CVR 33157274 • EAN 5798009883186 • nst@nst.dk • www.nst.dk

