
 

 

Energistyrelsens behandling af dine personoplysninger – Center for 

Tele 
 

Center for Tele hos Energistyrelsen skal orientere dig om, at vi som følge af din henvendelse har 
modtaget oplysninger om dig. 

Efter databeskyttelsesforordningens 1 artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi 
modtager oplysninger om dig, som du selv har afgivet. 

Hvem er den dataansvarlige (Energistyrelsen) og hvordan kontakter du os? 

Energistyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget 
om dig. Du kan kontakte os her: 
 
Energistyrelsen 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
Email: ens@ens.dk 
Tlf.: 33 92 67 00 
 

Kontaktoplysninger på Energistyrelsens databeskyttelsesrådgiveren (DPO) 

 
Hvis du har spørgsmål til Energistyrelsens behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen 
til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Bibi Amina Shah. Du kan kontakte vores 
databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 
 

 På e-mail: dpo@kefm.dk 

 På telefon: 72 54 57 41  

 Ved brev: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Rentemestervej 8, 2400 
København NV 

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

 
Formålet med behandlingen, er, at Energistyrelsen i administrationen af tele-området, som 
dataansvarlig, kan udføre en række opgaver, der hører under offentlig myndighedsudøvelse. 
Formålene er følgende: 
 

 Generel myndighedsudøvelse 
Oplysninger, som modtages som led i den generelle myndighedsudøvelse på tele-området 
behandles typisk med hjemmel i den til enhver tid gældende telelov med senere ændringer 
eller med hjemmel i bekendtgørelser udstedt med hjemmel i teleloven, jf. bekendtgørelse 
af lov nr. 128 af 7. februar 2014 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. 
Energistyrelsens opgaver består fx i at modtage oplysninger til brug for generel 
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sagsbehandling, herunder borger-henvendelser, behandling af klager og til brug for at 
træffe afgørelser. Endvidere indhentes oplysninger til brug for dialog med teleselskaberne 
vedrørende statistikkerne på tele-området. Dvs. dataindsamling samt kvalitetssikring af 
data. De indhentede oplysninger offentliggøres på vores hjemmesider (ens.dk, 
tjekditnet.dk og bredbåndspuljekortet). Herudover indhentes oplysninger til brug for 
dataindsamling til tilsyn i forhold til netneutralitetforordningen (EU). Endelig kan der indgå 
oplysninger som anvendes til dialog med brugere af Tjekditnet.dk. Både borgere og 
virksomheder.    

 

 Administration af frekvensområdet 
Oplysninger modtaget med relation til frekvensområdet, vil typisk blive behandlet med 
hjemmel i frekvensloven, jf. bekendtgørelse af lov nr. 151 af 27. januar 2021 om 
radiofrekvenser. Ligeledes er der på frekvensområdet en række bekendtgørelser med 
hjemmel i frekvensloven, som kan være hjemmel til behandling af oplysninger. 
Energistyrelsens opgaver består fx i at modtage oplysninger til brug for generel 
sagsbehandling, herunder administration af frekvenstilladelser, borger-henvendelser, 
behandling af klager og til brug for at træffe afgørelser.  

 

 Administration af grave- og masteområdet 
Oplysninger modtaget med relation til grave- og masteområdet er typisk omfattet af hhv. 
graveloven, jf. bekendtgørelse af lov nr. 845 af 21. august 2019 om graveadgang, etablering 
og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af 
infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v. og masteloven, jf. bekendtgørelse af lov 
nr. 420 af 10. marts 2021 om etablering og fælles udnyttelse af master til 
radiokommunikationsformål og udnyttelse af infrastruktur til opsætning af trådløse 
adgangspunkter med lille rækkevidde m.v. Energistyrelsens opgaver består fx i at modtage 
oplysninger til brug for generel sagsbehandling, herunder administration af maste- og 
graveområdet. 
 

 Administration af Bredbåndspuljen 
Oplysninger modtaget i forbindelse med ansøgningsrunder til bredbåndspuljen behandles 
med hjemmel i den bekendtgørelse, som gælder for den pågældende ansøgningsrunde 
(der udstedes en ny bekendtgørelse hvert år med hjemmel i Finansloven). Den seneste er 
bekendtgørelse nr. 886 af 11. maj 2021 om tilskud til etablering af højhastigheds bredbånd 
i 2021. Energistyrelsens opgaver består fx i at modtage oplysninger til brug for generel 
sagsbehandling, herunder administration af Bredbåndspuljen, herunder at træffe 
afgørelser om hvem, der er tilskudsberettigede i medfør af det pågældende års 
bekendtgørelse. 
 

 Administration af radioudstyrs-området 
I forhold til radioudstyr behandles oplysninger typisk i medfør af lov om radioudstyr og 
elektromagnetiske forhold, jf. lov nr. 260 af 16. marts 2016 om radioudstyr og 
elektromagnetiske forhold, med tilhørende bekendtgørelse. Energistyrelsens opgaver 
består i at modtage oplysninger til brug for generel sagsbehandling, herunder 
administration af området. 



 

 

 
Det afhænger af indholdet af din mail og karakteren af de oplysninger, som du har afgivet til os, 
hvilken af nedenstående hjemler, der er relevant for behandlingen af dine oplysninger.  

 
Retsgrundlaget for Energistyrelsens behandling af dine personoplysninger følger af: 
 

 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e  

 Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, i forhold til behandling af følsomme 
oplysninger, f.eks. helbredsoplysninger 

 Databeskyttelseslovens2 § 8, stk. 1 og stk. 2 nr. 3 i forhold til behandling af strafbare 
oplysninger 

 Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 i forhold til behandling af CPR-nummer. 
 
Modtagere af personoplysninger 
Oplysninger kan i forbindelse med klagesager blive sendt til Klima-, Energi-, og 
Forsyningsministeriet, og i forbindelse med straffesager kan oplysninger blive overgivet til politiet. 
Eventuel offentliggørelse af oplysninger sker med hjemmel i blandt andet dansk lovgivning, eller 
EU-regler med henblik på fx kontrol og gennemsigtighed. Oplysningerne kan endvidere blive 
udleveret i forbindelse med forespørgsler om aktindsigt. Oplysninger vil også blive behandlet i 
forhold til de almindelige journaliseringspligter, som gælder i forvaltningsloven samt arkivloven.  
 
Listen er ikke udtømmende, men oplysninger vil aldrig blive overdraget eller udleveret uden gyldig 
hjemmel. 
 
Opbevaring af dine personoplysninger 
Dine personoplysninger vil blive opbevaret så længe vi har brug for dem i relation til 
sagsbehandling.  
 

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 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 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 ellers lovlige behandling af dine 
personoplysninger.  

Oplysninger om klage til Datatilsynet  

 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, 
Energistyrelsen behandler dine personoplysninger på. Du kan læse mere om dine rettigheder i 
Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder samt finde Datatilsynets 
kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 
  
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 13, stk. 1, fremgår det, at den 
dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger indsamles hos den registrerede. 

  
2 Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). 

http://www.datatilsynet.dk/
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