Databeskyttelse ved køb af en byggegrund
Ringkøbing-Skjern Kommune behandler oplysninger om dig

Formål, anvendelse, modtagere og hjemmel angående
personoplysninger:
Dine personoplysninger vil blive behandlet i Ringkøbing-Skjern Kommune i forbindelse med
køb af en byggegrund.
Vi behandler dine personoplysninger efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679
om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og
dansk lov på området. Vores lovhjemmel er forordningens art. 6, stk. 1, litra b –
gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for
indgåelse af en kontrakt om køb af en byggegrund.
Vi behandler disse kategorier af personoplysninger om dig:
Navn, adresse, cpr. nr., telefonnummer og e-mail.
Vi anvender kun de oplysninger, du selv har angivet via indsendt købstilbud.
Dine oplysninger vil blive behandlet i elektronisk dokumenthåndtering system e-doc.

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i
kommunen:
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt
arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er slettet, har kommunen ikke længere adgang
til dem.

Videregivelse af oplysninger:
Dine oplysninger behandles af Ringkøbing-Skjern Kommune, Viden & Strategi.
Det betyder, at vi videregiver dine oplysninger til SKAT, tinglysning.dk og evt. advokat hvis
angivet i købstilbuddet.

Dine rettigheder
Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Ringkøbing-Skjern
Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Ringkøbing-Skjern Kommune –
Team Jura.
Dine rettigheder er:
•

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

•

Ret til berigtigelse (rettelse) og/eller sletning (særlige tilfælde)

•

Ret til begrænsning af behandlingen og indsigelse

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

Kontaktoplysninger på Kommunens
databeskyttelsesrådgiver:
Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver:
Jette Rask, (DPO) – tlf. 9974 3660
Mobil: 40389915
E-mail: jette.rask@rksk.dk

Klagemuligheder
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Ringkøbing-Skjern
Kommune behandler dine oplysninger på. Du kan finde mere information og
kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

