
Stadt Neumünster 

Overborgmesteren 

Fachdienst Stadtplanung und Stadtentwicklung 

Abteilung 61.2 –Stadtentwicklung und Verwaltung- 

Brachenfelder Straße 1-3 

D-24534 Neumünster  

Tlf.: +49 04321/942-758  

Fax: +49 04321/942-2648 

E-mail: stadtplanung@neumuenster.de 

Stadt Neumünster 

Myndighedsansvarlig for databeskyttelse  

Fru Dröge 

Postfach 2640 

D- 24531 Neumünster 

Tlf. +49 04321/942-3384 

Fax: +49 04321/942-3754 

E-Mail: datenschutz@neumuenster.de 

Adresse-data indsamles for at kunne videreformidles og anvendes til deres projektmæssige 

formål. 

Indenfor rammerne af projektets formålsopfyldelse  vil data ikke blive videregivet til 3. part. 

De indsamlede adresse-data vil blive lagret uden tidsbegrænsning. 

 
 

Information om indsamling, brug og beskyttelse af personfølsomme data 
 
Orientering om Stadt Neumünster, Abteilung 61.2 – Stadtentwicklung & Verwaltungs 
indsamling, brug og beskyttelse af personfølsomme data i overensstemmelse med 
artikel 13 i EUs persondataforordning om indsamling, brug og videregivelse af 
personfølsomme data. 

 
 

1. Navn og kontaktdata på den overordnede ansvarlige for aktiviteten 

 

2. Kontaktdata på den databeskyttelses-ansvarlige i Stadt Neumünster 

 

3. Formål og juridisk grundlag for indsamling  og bearbejdning af data 

 

4. Modtager eller kategorier af modtagere af de personfølsomme data 

 

5. Tidsrum for lagring af de personfølsomme data



I forlængelse af persondataforordningen har de indsamlede datas ejer følgende rettigheder: 

 
• I så fald de personfølsomme data forarbejdes eller anvendes, har ejeren ret til at få adgang 

til alle oplysninger, knyttet til de personfølsomme data (Art. 15 i  persondataforordningen). 

• I så fald de personfølsomme data forarbejdes eller anvendes urigtigt, har ejeren ret til at 

få alle urigtige data berigtiget (Art. 16 i  persondataforordningen). 

• I så fald de juridiske forudsætninger er til stede, kan ejeren forlange at få slettet eller 

begrænset forarbejdningen eller anvendelsen af de personfølsomme data eller gøre 

indsigelser mod forarbejdningen eller anvendelsen (Art. 17, 18 og 21 i  

persondataforordningen). 

• I så fald forarbejdningen eller anvendelsen af de personfølsomme data medfører 

ændring i den accept af brug af data, som blev givet ved oplysning af de 

personfølsomme data, kan ejeren til hver en tid tilbagekalde denne accept med 

fremtidgi virkning. 

 
I så fald ejeren af de personfølsomme data ønsker at gøre brug af de ovennævnte rettigheder,  vil 

øvrigheden / domstolene kunne hjælpe med at fastslå, om de juridiske forudsætninger for brugen 

af rettighederne er til stede. 

 
Yderligere har ejeren af de indsamlede personfølsomme data ret til at henvende sig til den 

kommitterede for databeskyttelse i delstaten Slesvig-Holsten (kontakt Slesvig-Holstens 

uafhængige center for databeskyttelse, postboks 7116, D-24171 Kiel, e-mail: 

mail@datenschutzzentrum.de, tlf. +49 0431/988-1200, fax: +49 0431/988-1223). 

6 . Rettigheder for de indsamlede datas ejer 
 


