
Privatlivspolitik for annonceringer til Bredbåndspuljen 
 

 

A) Kontaktoplysninger på dataansvarlig: 

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (herefter benævnt ”Styrelsen”) 

Rentemestervej 8 

2400 København NV 

bredbaandspuljen@sdfi.dk 

 

B) Kontaktoplysninger Bredbåndspuljens databeskyttelsesrådgiver (DPO): 

Såfremt du har spørgsmål til privatlivspolitikken eller behandlingen af dine personoplysninger, 

som Styrelsen foretager, kan du rette henvendelse til Styrelsens databeskyttelsesrådgiver 

(DPO), Bibi Amina Shah, på mail: dpo@kefm.dk eller tlf.: 72 54 57 41. 

 

C) Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Retsgrundlaget for Styrelsens behandlingen af dine personoplysninger er 

databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Behandlingen er nødvendig af hensyn til 

udførelse af en opgave som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som Styrelsen har 

fået pålagt i henhold til bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 

2022. 

 

D) Kategorier af personoplysninger 

Styrelsen behandler dine personoplysninger, når du annoncerer et projekt med henblik på at 

komme i kontakt med interesserede bredbåndsudbydere. 

 

Det er alene de personoplysninger, der indtastes i formularen på SurveyMonkey, som 

Styrelsen behandler om dig, herunder navn, e-mailadresse og eventuelle adresser og 

telefonnumre. 

 

E) Formålet med behandlingen af dine personoplysninger 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er, at interesserede 

bredbåndsudbydere skal kunne kontakte dig med henblik på drøftelse om indgåelse af en 

aftale om jeres projekt.  

 

F) Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger 

Styrelsen kan videregive dine personoplysninger, såfremt Styrelsen er retligt forpligtet hertil, 

eksempelvis hvis der anmodes om aktindsigt. Derudover kan Styrelsen være retlig forpligtet til 

at udlevere personoplysninger til andre myndigheder, jf. forvaltningslovens § 28, såfremt det 

er nødvendigt af hensyn til myndighedens opgavevaretagelse.  

 

G) Opbevaring af personoplysninger 



Dine personoplysninger bliver opbevaret i Styrelsens elektroniske sags- og 

dokumenthåndteringssystem, som vil blive overført til opbevaring i Rigsarkivet efter reglerne i 

arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode. 

 

H) Dine rettigheder som registreret 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, hvad angår behandlingen af dine 

personoplysninger, eller har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du 

kontakte Styrelsen på følgende mail: isk@sdfi.dk. 

  

Du har, som registreret hos Styrelsen, følgende rettigheder: 

- Ret til at anmode om indsigt (indsigtsret): Retten til indsigt indebærer, at du har ret til at 

modtage en række oplysninger om den eller de behandlinger, Styrelsen foretager. 

- Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du 

har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre 

dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte. 

- Ret til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. 

- 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 Styrelsen 

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 at gøre indsigelse mod behandling: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse 

mod Styrelsens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger i forbindelse med 

Bredbåndspuljen. 

 

I) Retten til at klage til Datatilsynet. 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Styrelsen 

behandler dine personoplysninger på. Du finder informationer om Datatilsynet på: 

www.datatilsynet.dk og kan kontakte dem på: dt@datatilsynet.dk 

 


