Behandling af persondata i forbindelse med rottebekæmpelse
Fredericia kommune er dataansvarlig for behandlingen af de data, som vi har modtaget om dig. Kommunen følger
reglerne i databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.
Formålet med behandling af dine data
Dine personlige oplysningerne anvendes kun til behandling af den specifikke anmeldelse og efterfølgende
bekæmpelse af rotter. Lovgrundlaget for denne databehandling findes i Rottebekendtgørelsen
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205769
Opbevaring af dine personoplysninger
Dine data opbevares indtil opbevaringspligten udløber, hvilket afhænger af den lovgivning, der er anvendt i
forbindelse med sagsbehandlingen. Oplysninger slettes når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt
arkiveringskrav er opfyldt.
Den tekniske drift af indberetningsportalen foretages af en ekstern leverandør, som forvalter de indberettede data
for Fredericia kommune.
Hvis Fredericia kommune ikke selv forestår rottebekæmpelsen, videregives de nødvendige oplysninger til en
ekstern samarbejdspartner.
Der er indgået aftaler med de to parter, hvor de forpligter sig til at opbevarer oplysninger i henhold til
lovgivningen, samt at behandle oplysningerne fortrolig og kun til det aftalte formål.
Jævnfør Rottebekendtgørelsen § 31 er kommunen forpligtet til senest én måned efter sagens afslutning at
indberette de registrerede oplysninger til den fællesoffentlige rottedatabase.
Retten til at trække samtykke tilbage
I de tilfælde, hvor du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at
trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøres ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår af
selvbetjeningsløsningen.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine
personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis
du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt.
Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder:
Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse, ret til indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til sletning eller
begrænsning af behandling af dine data. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de
registreredes rettigheder, som du finder på www.daatatilsynet.dk. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du
kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver, Mai-Brit Berg, på følgende måder:

Mail (Sikker Post): https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=21150

Telefon:
7210 7161

Brev:
Gothersgade 20, 7000 Fredericia, att. ”databeskyttelsesrådgiver”
Læs mere
Hvis du vil vide mere om Fredericia kommunes databeskyttelsesrådgiver, kontaktoplysninger og dine rettigheder,
kan du læse mere på https://www.fredericia.dk/om-kommunen/fakta-om-kommunen/databeskyttelsesraadgiver
Klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde kommunen behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

