BESKYTTELSE AF PERSONDATA I KOMMISSARIATET
Den 25. maj 2018 trådte EU’s databeskyttelsesforordning om behandling af personoplysninger
(GDPR) i kraft. I overensstemmelse med principperne i forordningen skal der i det følgende orienteres om forordningen og nogle af de rettigheder, den giver lodsejere og andre registrerede.

Den dataansvarlige
Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland (herefter kommissariatet) er dataansvarlig for
behandlingen af de personoplysninger, som kommissariatet har modtaget vedrørende Dem. De finder kommissariatets oplysninger nedenfor.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland
Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
Telefon: 86 52 16 55, e-mail: post@kommissarius.dk
CVR: 12758928

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis der er spørgsmål til behandlingen af Deres oplysninger, er De velkommen til at kontakte kommissariatets databeskyttelsesrådgiver, Søren Kristensen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, telefon 41 78 05 31, e-mail: dpo@tbst.dk.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger
Kommissariatet modtager de nødvendige oplysninger til brug for behandlingen af den enkelte sag
fra den relevante anlægsmyndighed (Vejdirektoratet, Banedanmark, Energinet, Naturstyrelsen
m.fl.). Kommissariatet har med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e ret
til at behandle almindelige personoplysninger og efter artikel 9, stk. 2, litra f ret til at behandle
følsomme personoplysninger. Behandlingen sker som led i kommissariatets administration af lov
om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (lov nr. 1161 af 20. november
2008). Kommissariatet behandler fortrinsvis oplysninger om navn, adresse, e-mail, matr. nr.,
CPR/CVR-nummer. Kommissariatet behandler i meget sjældne tilfælde helbredsoplysninger.

Når kommissariatet behandler personoplysninger, f.eks. vedrørende ejerskabet af en ejendom, sker
det med henblik på at kunne træffe en afgørelse i sagen. De personoplysninger, som behandles, er
normalt de samme, som allerede er omtalt i det materiale, anlægsmyndigheden har udarbejdet til
brug for de enkelte forretninger, eller som fremkommer mundtligt eller skriftligt under forretningerne.
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Oplysninger om CPR/CVR indhentes til brug for fremsendelse af sagsdokumenter til lodsejer gennem e-Boks samt til udbetaling af erstatning til lodsejers Nem-konto.

Modtagere eller kategorier af personoplysninger
Kommissariatet er som offentlig myndighed underlagt reglerne i offentlighedslovens § 15 og arkivlovens § 13. Det betyder, at dokumenter, der er modtaget eller afsendt fra kommissariatet skal
journaliseres, i det omfang dokumentet har betydning for en sag eller sagsbehandlingen i øvrigt.
Alle dokumenter bliver journaliseret i kommissariatets journaliseringssystem under den sag, hvor
dokumenterne hører til. Vurderer kommissariatet, at en henvendelse ikke vedrører kommi ssariatets
sagsområde, videresendes henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed, jf. forvaltningslovens §
7, stk. 2. I det omfang, det er nødvendigt af hensyn til sagsbehandlingen, kan personoplysninger
blive delt med den ledende landinspektør, kommissionsmedlemmer, anlægsmyndigh eden og kommunale repræsentanter.

Opbevaring af Deres personoplysninger
Kommissariatet opbevarer personoplysninger i kommissariatets journaliseringssystem. Kommissariatet afleverer på anmodning fra Rigsarkivet et ”øjebliksbillede” af journaliseringssystemet til
Rigsarkivet. Perioden, hvori kommissariatet opbevarer personoplysninger, kan således ikke defineres præcist. Ansøgninger vedrørende jobopslag slettes, når ansøgningsfristen er udløbet. Dette gælder dog ikke for de kandidater, der inviteres til samtale. Når den pågældende stilling er besat, er
det alene ansøgningsmaterialet fra den nye medarbejder, som fortsat opbevares.

Deres rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har lodsejere og andre registrerede som udgangspunkt mulighed
for at gøre brug af en række rettigheder. Hvis De vil gøre brug af Deres rettigheder, skal De kontakte
kommissariatet herom. Rettighederne er som følger:


Retten til at få oplysninger om, hvilke personoplysninger kommissariatet ligger inde med



Retten til at få berigtiget eventuelle forkerte personoplysninger



Retten til at få slettet personoplysninger



Retten til at få begrænset behandlingen af personoplysninger



Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger



Retten til at modtage de personoplysninger, som er givet til kommissariatet og at transmittere
disse oplysninger til en anden dataansvarlig



Retten til at indgive klage til Datatilsynet over kommissariatets behandling af persondata - se
mere herom på datatilsynet.dk
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