Oplysningspligt – Borgerhenvendelser
1
Baggrund
1.1 Udviklingsselskabet By & Havn I/S (”By & Havn”) lægger stor vægt på, at
borgere er trygge ved vores behandling af personoplysninger, som bliver
givet til os i overensstemmelse med persondataforordningen.
1.2 I dette dokument gives oplysninger for at opfylde oplysningspligten efter
persondataforordningen.
2
Modtagne personoplysninger
2.1 Vi har modtaget og behandler disse personoplysninger fra dig:
E-mail og evt. navn, telefonnummer, adresse etc., hvis du har oplyst os
dette.
3
Dataansvarlig og kontaktoplysninger
3.1 By & Havn er dataansvarlig i relation til personoplysninger, der behandles i anledning af forholdet mellem borgeren og By & Havn.
3.2 By & Havn, CVR. 30823702, kan kontaktes således:
Pr. brev på selskabets adresse:
Nordre Toldbod 7
1259 København K
Att: Sekretariatet
Pr. email: info@byoghavn.dk
Pr. telefon: +45 3376 9800
4
Formålene med behandlingen og retsgrundlaget herfor
4.1 Vi behandler dine personoplysninger for at kunne besvare din mail med
dit spørgsmål til By & Havn.
4.2 By & Havn er underlagt Lov om offentlighed i forvaltningen, og derfor
kan dine data blive udleveret ifm. en sag om agtindsigt.
5
Modtagere af personoplysningerne
5.1 Der er som udgangspunkt ingen modtagere af dine personoplysninger,
da vi ikke sender dem ud af huset. Dog kan de blive udleveret ifm. med
en sag om agtindsigt jf. pkt. 4.2.
6
Overførelse af personoplysninger til et tredjeland
6.1 By & Havn overfører ikke personoplysninger til et tredjeland.

7
Tidsperiode for opbevaring af oplysningerne
7.1 Personoplysningerne gemmes så længe det er nødvendigt for at kunne
besvare din mail og for at opfylde lovkrav i Lov om offentlighed i forvaltningen.
7.2 Dette indebærer, at personoplysningerne gemmes jf. Lov om offentlighed i forvaltningen.
8
Pligten til at afgive personoplysninger
8.1 Du er ikke forpligtet til at afgive dine personoplysninger, da du henvender dig til os på frivillig basis og i egen interesse. Dog afgiver du som minimum automatisk din e-mailadresse ved henvendelse til vores infomail.
8.2 By & Havn bruger ikke dine personoplysningerne. Vi arkiverer dog din
henvendelse jf. ovenstående, da vi har pligt hertil jf. Lov om offentlighed
i forvaltningen.
9
Dine rettigheder
9.1 Som borger har du i henhold til persondataforordningen ret til retten til
at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende dig, eller til at gøre indsigelse mod behandling.
9.2 Datatilsynet der behandler klager over persondataforordningen, kan
kontaktes jf. kontaktoplysningerne nedenfor:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 3319 3200
Fax: 3319 3218
Email: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk
10 Viderebehandling af personoplysninger til et andet formål
10.1 Såfremt By & Havn agter at viderebehandle personoplysningerne til et
andet formål end det, hvortil de er indsamlet, giver By & Havn for ud for
en sådan viderebehandling oplysning om dette andet formål og andre
relevante oplysninger jf. punkt 6-8.
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