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Energistyrelsen 
 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
 
T: +45 3392 6700 
E: ens@ens.dk 
 
www.ens.dk 

 

Behandling af persondata ifm. ansøgning om tilsagn eller 
afgørelse om nettoafregning 
 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Energistyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de 
personoplysninger, som vi har modtaget. Du finder vores 
kontaktoplysninger nedenfor. 

Energistyrelsen 

Niels Bohrs Vej 8D 
6700 Esbjerg 

CVR: 59778714 

Telefon: 33926700 

Email: ens@ens.dk 

Ved e-mail skrives "ATT: Center for energiadministration" i 
emnefeltet. 
 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af oplysningerne, er du 
altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Energistyrelsens databeskyttelsesrådgiver (DPO) 

Bibi Amina Shah 
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 
Rentemestervej 8 
2400 København NV 

Tlf.: 72 54 57 41  
 

Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger 

Vi behandler personoplysningerne til følgende formål: 

 Behandling af anmodning om tilsagn eller afgørelse til 
nettoafregning 
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 Opbevaring til dokumentations- og kontrolformål 
 
Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysningerne følger 
af: 

 Bekendtgørelse 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning for 
egenproducenter af elektricitet som ændret ved 
bekendtgørelse nr. 1749 af 26. december 2017 og 
bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi nr. 
125 af 7. februar 2020. 

 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. 
databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. 

 

Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:  

Almindelige personoplysninger: 

 Personoplysninger som indsendes i forbindelse med ansøgning 
og den efterfølgende sagsbehandling. 

 Personoplysninger som er registreret om ejendommen på 
anlægsadressen i tingbogen og OIS. 

 Personoplysninger som virksomhedsoplysninger fra CVR 
registret. 

 

Oplysninger om CPR-nummer: 

 Oplysninger som CPR-nummer fra CPR registret. 

 

Hvor personoplysningerne stammer fra 

Ud over de personoplysninger, som du selv indsender i forbindelse 
med ansøgningen, indhenter Energistyrelsen til brug for 
sagsbehandlingen personoplysninger fra Tingbogsattesten, OIS og 
CVR registret, samt fortrolige oplysninger fra CPR registret. 
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Opbevaring af personoplysninger 

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare 
personoplysninger. Dog kan vi oplyse om, at personoplysninger 
senest slettes, når der ikke længere er et sagligt behov for at 
opbevare de pågældende personoplysninger. 
 

Retten til at trække samtykke tilbage 

Er der afleveret personoplysninger om dig, har du til enhver tid ret til 
at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke 
lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på 
baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for 
tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det 
derfor først virkning fra dette tidspunkt. 
 

Dine rettigheder hvis der er afleveret personoplysninger om dig 

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 os. 

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 
indsigtsanmodningen så hurtigt som muligt og senest en måned efter, 
at vi har modtaget henvendelsen. 

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. 
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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 ellers lovlige 
behandling af dine personoplysninger. 

Ret til at transmittere personoplysninger (dataportabilitet):  

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et 
struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få 
overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden 
uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om 
de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 
 

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds 
med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder 
Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 


