PRIVATLIVSPOLITIK
Information om Vesthimmerlands Kommunes behandling af dine
personoplysninger i forbindelse med Kulturugen Aha!
1). Vesthimmerlands Kommune er dataansvarlig
– hvordan kontakter du os?
Vesthimmerlands Kommune er ansvarlige for
behandlingen af de personoplysninger, som vi
behandler om dig.
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

baggrund af dit tidligere
op til tidspunktet for
du tilbagetrækker dit
først virkning fra dette

4). Dine rettigheder
Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række
rettigheder i forhold til Vesthimmerland 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 os.

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7, 9600 Aars
CVR: 29 18 94 71
Telefon: 99 66 70 00
Mail: post@vesthimmerland.dk
Kontaktoplysninger på Kommunens
Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder i
forbindelse
med
behandlingen
af
dine
personoplysninger,
kan
du
kontakte
vores
databeskyttelsesrådgiver på:
E-mail: dpo@vesthimmerland.dk
Telefon: 99 66 79 18
2). Formålet og oplysninger om behandlingen
Formålet med behandling af dine personoplysninger
er, at kunne facilitere en debat om kultur, eller for at
kunne behandle og besvare henvendelser fra dig
som bruger af hjemmesiden.
Retsgrundlaget for behandlingen
Dine personoplysninger behandles på baggrund af
samtykke
i
henhold
til
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger om dig:
Navn, mailadresse og fritekst, som du selv vælger at
indskrive i kontaktformularer.
Overførsel til modtagere i tredjelande
Vi overfører ikke dine personoplysninger
modtagere uden for EU og EØS.

dine personoplysninger på
meddelte samtykke og
tilbagetrækningen. Hvis
samtykke, har det derfor
tidspunkt.

til

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer billederne/videoerne, så længe det er
nødvendigt. Dit samtykke journaliseres i et
elektronisk journalsystem.
3). Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke
tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de
kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage,
påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som
Vesthimmerlands Kommune behandler om dig, samt
en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig
selv.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger
om dig selv, inden det tidspunkt, oplysningerne ellers
ville blive slettet.
Ret til begrænsning af behandlingen
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af
dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til
at få behandlingen begrænset, må Vesthimmerlands
Kommune fremover kun behandle oplysninger –
bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med
henblik på, at et 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
Vesthimmerlands
Kommunes
ellers
lovlige
behandling af dine personoplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i
Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.Datatilsynet.dk.
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er
utilfreds med den måde, Vesthimmerlands
Kommune behandler dine oplysninger på.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.Datatilsynet.dk.
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