
         
 

Oplysning om behandling af personoplysninger og dine rettigheder 
 
Tak for din henvendelse til Hvidovre Kommune, Center for Politik og Ledelse. Du skal vide, at vi på 
baggrund af din henvendelse behandler personoplysninger om dig. Vi skal desuden informere dig 
om de rettigheder, du har ifølge databeskyttelsesreglerne. 
 

Vores behandling af dine oplysninger 
• Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er at besvare din henvendelse, 

herunder henvendelser til Borgmesteren. Er din henvendelse en ansøgning, så er vores 
formål at behandle ansøgningen og træffe en afgørelse.   

• Vi kan videregive personoplysninger om dig til andre dele af Hvidovre Kommune i det 
omfang, det er nødvendigt for at besvare din henvendelse. Hvis du klager til en anden 
myndighed over en afgørelse, Hvidovre Kommune har truffet, må du forvente, at vi giver de 
nødvendige oplysninger videre til den relevante myndighed. 

• Hvis din henvendelse medfører en betaling til kommunen, vil oplysningerne blive givet 
videre til kommunens opkrævningsenhed og Center for Økonomi og Analyse. 

• Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at behandle din henvendelse. 
Herefter gemmer vi oplysningerne efter arkivlovens regler. 
  

Dine rettigheder 
Efter databeskyttelsesreglerne har du ret til at: 

• Bede om indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig. 

• Få rettet forkerte personoplysninger om dig. 

• Få dine personoplysninger slettet. 

• Få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. 

• Vi sørger for, at andre, som vi måtte have givet dine personoplysninger til, bliver underrettet 
om evt. berigtigelse, sletning eller begrænset behandling.  

• Gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. 

• Trække dit samtykke om behandling af dine personoplysninger tilbage. Det forudsætter, at 
behandlingen af dine oplysninger ikke er lovbaseret, men er foregået ved et samtykke. 
 

Kontakt Center for Politik og Ledelse, hvis du ønsker at benytte dig af en eller flere af rettighederne 
ovenfor. Læs mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.  
 
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til vores behandling af 
dine personoplysninger og Hvidovre Kommunes informationssikkerhed i øvrigt. 
Kontakt: Julie Egholm, Bygaden 2, 2630 Taastrup. 
Mail: Databeskyttelsesraadgiver@hvidovre.dk Telefon 2399 0515 
 
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 
 
Vi indsamler og behandler din personoplysninger i henhold til databeskyttelsesreglerne:  
Databeskyttelsesforordningen (EUROPA-PARLEMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 
2016/679 af den 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (Lov nr. 502 af den 23. maj 2018). 
Du kan finde databeskyttelsesreglerne på henholdsvis www.eur-lex.europa.eu og 
www.retsinformation.dk. 
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