Vand og Jord

Om databeskyttelsesforordningen
I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen finder du nedenfor en beskrivelse af,
hvordan Region Syddanmark behandler dine personoplysninger i forbindelse med vores arbejde
efter jordforureningsloven.
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger
Regionen indsamler og behandler dine personoplysninger i forbindelse med vores arbejde med at
forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening. I denne forbindelse bruger vi dine
personoplysninger til kortlægning af forurenede eller muligt forurenede arealer i regionen.
Hvilke personoplysninger bliver indsamlet
Regionen behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger. Vi indsamler kun
oplysninger, der kan belyse eventuel jordforurening på din ejendom:
• Sagsmateriale der primært kommer fra kommunale arkiver som fx tilsyn, byggesager,
tankoplysninger, kort, luftfotos, fotos, matrikulære forhold, ejendomsoplysninger (OIS) og
restriktioner på din ejendom.
• Oplysninger fra det centrale virksomhedsregister, lokalhistoriske arkiver, tingbogen samt
hos lokalkendte.
• Oplysninger om ejendommen kan også stamme fra borgere, der henvender sig til regionen
eller fra andre offentlige myndigheder, primært kommunerne.
Når vi sender digital post til dig, anvender vi dit CPR/CVR-nummer.
I yderst sjældne tilfælde kan regionen have oplysninger om strafbare forhold i relation til
jordforureningsloven.
Opbevaring af dine personoplysninger
De indsamlede oplysninger indgår i regionens database, Jordforureningslovens Areal Register
(JAR), samt i regionens digitale journalsystem. Oplysningerne skal bevares, fordi de indgår i
dokumentationen for administrative afgørelser truffet efter jordforureningsloven.
Oplysningerne opbevares efter retningslinjerne i Arkivloven. Vi opbevarer de indsamlede
oplysninger, så længe der er et sagligt formål.
Videregivelse af dine personoplysninger
Oplysningerne vil være tilgængelige for en række modtagere, for eksempel i forbindelse med en
forespørgsel om aktindsigt fra interesseorganisationer, advokater, ejendomsmæglere, rådgivende
ingeniørfirmaer, private bygherrer, kreditinstitutter og andre interesserede, med mindre særlige
forhold gør sig gældende.

De indsamlede oplysninger kan også videregives til andre myndigheder. Data om forurenede og
muligt forurenede arealer overføres dagligt til Danmarks Miljøportal.
Du har som grundejer ret til at få at vide, hvilke oplysninger regionen behandler og kan naturligvis
kræve forkerte oplysninger rettet.
Regionen overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder på Region Syddanmarks
hjemmeside: https://www.regionsyddanmark.dk/wm509164.
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens:
• artikel 6, stk. 1, litra e for almindelige personoplysninger
• artikel 9, stk. 2, litra g for følsomme personoplysninger
Behandling af CPR-nummer sker med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11.
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, regionen
behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk.
Kontaktoplysninger på Region Syddanmarks databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at
kontakte regionens databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:
• E-mail: databeskyttelsesraadgiver@rsyd.dk
• Telefon: 24 75 62 90
• Send et brev til Region Syddanmark, att.: Databeskyttelsesrådgiver, Damhaven 12, 7100
Vejle
Du kan læse mere om regionens databeskyttelsesrådgiver på regionens hjemmeside:
https://www.regionsyddanmark.dk/wm508440
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