Sådan behandles dine personoplysninger:
Dataansvarlig er Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.
Databeskyttelsesrådgiver er:
Bibi Amina Shah
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Rentemestervej 8
2400 København NV
Tlf: 72 54 57 41
Formålet med behandlingen:
Risikoafdækningsordningen for geotermiboringer behandler dine personoplysninger for at kunne udføre
den nødvendige sagsbehandling af din henvendelse.
Vi behandler endvidere dine oplysninger for at opnå en effektiv og rationel gennemgang af din
henvendelse, herunder til brug for fremsøgning af tidligere praksis.
Retsgrundlaget for vores behandling:
-

Databeskyttelsesforordingens artikel 6, stk. 1, litra e
Bekendtgørelse om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer

Modtagere af personoplysninger:
Modtageren af dine personoplysninger, vil være medarbejdere i Energistyrelsen og medlemmer af
Ekspertrådet for risikoafdækningsordningen for goetermiboringer, som har et arbejdsbetinget behov for at
tilgå oplysningerne. Det kan også være, at vi videregiver dine oplysninger, hvis det på anden måde er
nødvendigt for behandlingen af din henvendelse. Det kan f.eks. være andre offentlige myndigheder og
lignende, som skal bidrage til sagens oplysning.
Slutteligt kan dine oplysninger blive videregivet til andre såfremt de søger aktindsigt i det efter
aktindsigtsreglerne i offentlighedsloven eller miljøbeskyttelsesloven.
Opbevaring af dine personoplysninger:
Dine personoplysninger vil blive opbevaret indtil sagen er afsluttet, derefter vil de overgå til de almindelige
journaliseringspligter, som gælder i forvaltningsloven samt arkivloven.
Dine rettigheder:
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
personoplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Energistyrelsen.

Ret til at se personoplysninger (indsigtsret):

Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig. Du kan anmode om indsigt i de
persondata, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som data er indsamlet til. Vi vil efterkomme
din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.
Ret til berigtigelse (rettelse):

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine
personoplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere
fuldstændige og/eller ajourførte.
Ret til sletning:

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores
almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling:

Du har 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 personoplysningerne – 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 eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

