Oplysninger om behandling af dine data
Miljø og Byggesag i Roskilde Kommune er ansvarlige for behandlingen af
de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
Formål og lovgrundlag for behandlingen
Behandlingerne har til formål at muliggøre Roskilde Kommunes forpligtigelser på miljøbeskyttelses– og byggesagsområdet.
Hjemlen for at behandle personoplysningerne er Databeskyttelses-forordningens art. 6, stk. 1. Selve sagsbehandlingen foretages med udgangspunkt i den relevante lovgivning inden for miljø– og byggesagsområdet.

Kontakt
Roskilde Kommune
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
CVR-nr. 29179404
Telefon: 46 31 30 00
E-mail: kommunen@roskilde.dk

Du skal vide, at ansatte i Roskilde Kommune har tavshedspligt.
Hvem videregiver vi dine personoplysninger til
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til databehandlere og
evt. til andre offentlige myndigheder, hvis dette er nødvendigt for sagens
behandling. Ligesom der også er mulighed for aktindsigt efter gældende
lovgivning.
Kategorier af personoplysninger
I Miljø og Byggesag i Roskilde Kommune behandler vi oplysninger om
dig i vores it-systemer, når vi arbejder med din sag. Som udgangspunkt
indgår der ikke følsomme personoplysninger, og vi anmoder ikke om de
oplysninger, da de ikke er nødvendige for vores sagsbehandling. For at
vi kan behandle din sag har vi brug for almindelige personoplysninger f.eks. navn, adresse og e-mail.
Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe de er relevante for behandlingen af din sag. Herefter arkiveres de efter reglerne i arkivloven.
Dine rettigheder
Efter EU’s databeskyttelsesforordning (2016/679/EU) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018) har du ret til at få at vide,
- at Roskilde Kommune har modtaget oplysninger om dig og gemt dem i
vores IT-system – det ved du nu,
- hvilke oplysninger vi har modtaget om dig og brugt i vores sagsbehandling,
- hvor vi har oplysninger fra (hvis ikke fra dig selv)
Du har også ret til at se oplysningerne, vi har om dig.
Du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysninger, hvis du
mener, de er forkerte eller giver et forkert indtryk. Og vi har pligt til at tage
stilling til din anmodning.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de
registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klageadgang
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis u er utilfreds med den måde,
Roskilde Kommune behandler dine
oplysninger på. Du kan finde mere
information og kontaktoplysninger på
Datatilsynets hjemmeside
www.datatilsynet.dk

Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til den faglige
sagsbehandling eller kommunens
afgørelse skal du rette henvendelse til
kommunen.
Hvis du har spørgsmål til Roskilde
Kommunes behandling af dine personoplysninger men ikke selve sagsbehandlingen, er du velkommen til
at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver:
Bech-Bruun
Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Telefonnummer – 72 27 30 02
E-mail dpo.roskilde@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion via
dpo.bechbruun.com/roskilde
Du opfordres til at bruge
den sikre beskedfunktion, hvis
din henvendelse indeholder følsomme
eller fortrolige oplysninger.

