Bilag 1 – Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Ringkøbing Skjern Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har
modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Viden & Strategi
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing
CVR-nr.: 29189609
Telefon: 99 74 19 89
Mail: udbud@rksk.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores
databeskyttelsesrådgiver (DBR). Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:


På e-mail: dbr@rksk.dk



På telefon: 99743660

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Behandlingerne har til formål at understøtte kommunens udbud og indkøb.
Behandlingernes formål i Team Udbud er derfor særligt:
Behandling af henvendelser fra borgere, virksomheder, organisationer, foreninger og medier.
Team Udbud har ansvaret for fællespostkassen for Udbudsfælles postkassen, hvor der evt. kan indgå
personoplysninger i korrespondancen.
Endelig arbejder Team Udbud med personaleadministration, herunder personoplysninger i forbindelse
med registrering af stillingsopslag.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:


Styrelsesloven



Offentlighedsloven



Forvaltningsloven



Udbudsloven



Tilhørende bekendtgørelser, vejledninger, mv
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Grundlaget for behandlingen af jeres personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig af hensyn til
udførelsen af en opgave i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse,
som Ringkøbing-Skjern Kommune er blevet pålagt i henhold til persondataforordningens artikel 6, stk. 1e.

4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger
(navn, adresse, email-adresse, telefonnummer, tjenestelige forhold, cpr.nr., fødselsdato,
familieforhold, ansættelsesdato, arbejdsområder, kørekort)
Følsomme personoplysninger (helbredsoplysninger).

5. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader potentielt dine personoplysninger til følgende modtagere:
1. Ansøgere til stillinger, borgere, virksomheder og virksomhedsejere, medlemmer af råd og nævn
6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Modtagelse af tilbud, deltagere i brugergrupper, jobansøgninger, uanmodede henvendelser.

7. Opbevaring af dine personoplysninger
Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et evt. arkiveringskrav er
opfyldt. Når oplysningerne er slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

8. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i 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 oplysningerne – 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.
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Ret til at transmittere oplysninger (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.

9. 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.

