
 

DATABESKYTTELSESERKLÆRING 

Offentlig høring som en del af kvalitetskontrollen af EU's naturlovgivning 

(fugledirektivet, habitatdirektivet) 

(herefter benævnt "høringen") 

1. FORMÅL 

Høringen har til formål at indsamle synspunkter fra den brede offentlighed og 

målgrupperne for høringens emne.  Besvarelserne kan offentliggøres på internettet. Det 

er kontorchefen for Kontor ENV.B3, Generaldirektoratet for miljø (DG ENV), der som 

registeransvarlig har ansvaret for høringen.  

 

Fordi der via denne onlinehøring indsamles og behandles personoplysninger, er den 

omfattet af forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse 

med behandling af personoplysninger i EU-institutionerne og -organerne og om fri 

udveksling af sådanne oplysninger. 

 

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER I OG MED HVILKE TEKNISKE 

HJÆLPEMIDLER? 

Identifikationsoplysninger 

Vi indsamler og behandler de personoplysninger, der er nødvendige for, at du kan 

deltage i høringen. Det vil bl.a. sige bidragyderens fornavn og efternavn, stilling, osv. 

samt deres syn på de berørte emner. 

Personoplysningerne behandles, for at Kommissionen kan tilrettelægge og gennemføre 

høringen og opfylde sine lovbestemte opgaver, jf. traktaterne og mere specifikt EF-

traktatens artikel 5, 7 og 211-219. 

Teknisk information 

Systemet bruger såkaldte "session cookies" til at sikre kommunikationen mellem dig og 

serveren. Din browser skal derfor være indstillet til at acceptere cookies. Systemet 

indsamler dog ikke personlige eller fortrolige oplysninger og registrerer heller ikke din 

pc's ip-adresse. De anvendte cookies slettes automatisk, når sessionen er færdig. 

3. HVEM HAR ADGANG TIL OPLYSNINGERNE, OG HVEM VIDEREGIVES DE TIL? 

Alle svar, herunder dit navn, vil blive offentliggjort på internettet, medmindre du 

modsætter dig, at disse personoplysninger offentliggøres, fordi det vil skade dine 

legitime interesser. I så fald kan bidraget offentliggøres uden oplysning om dig. Andre 

anonyme bidrag vil ikke blive offentliggjort, og indholdet heraf vil principielt ikke blive 

taget i betragtning. Hvis du ikke er indforstået med, at dine personoplysninger 

offentliggøres, skal du skriftligt meddele det til den tjenestegren, der er ansvarlig for 

høringen (se kontaktadressen nedenfor).    
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4. HVORDAN BESKYTTER OG SIKRER I  MINE OPLYSNINGER? 

Dine svar registreres i en beskyttet database i Kommissionens datacenter sammen med 

oplysning om det sprog, du har anvendt ved besvarelsen. Databasen overholder 

Kommissionens sikkerhedsbeslutninger og de bestemmelser, som Direktoratet for 

Sikkerhed har fastlagt for denne type servere og tjenester. Databasen er ikke tilgængelig 

uden for Kommissionen. Inden for Kommissionen er databasen tilgængelig med et 

brugernavn og et password. Adgang til programmet foregår via en ikke-krypteret 

forbindelse, der bruger den normale http-protokol.  

5. HVORDAN KAN JEG KONTROLLERE, ÆNDRE ELLER SLETTE MINE OPLYSNINGER? 

Hvis du vil kontrollere, hvilke personoplysninger den registeransvarlige har indsamlet 

om dig, eller have dem ændret, rettet eller slettet, bedes du kontakte den 

registeransvarlige (se kontaktadressen nedenfor).  

6. HVOR LÆNGE OPBEVARER I MINE OPLYSNINGER? 

Dine personoplysninger gemmes i en database, indtil resultaterne af høringen er blevet 

færdiganalyseret. De vil blive slettet fra databasen tre år efter den seneste handling i 

forbindelse med høringen. Dine personoplysninger vil  udgøre en del af en liste over 

kontaktoplysninger, som Kommissionens personale internt deler med henblik på at kunne 

kontakte dig fremover i forbindelse med Kommissionens aktiviteter. Hvis du ikke er 

tilfreds med dette, skal du kontakte den registeransvarlige (se kontaktadressen nedenfor). 

7. KONTAKTOPLYSNINGER 

Hvis du vil kontrollere, hvilke personoplysninger den registeransvarlige har indsamlet 

eller have dem ændret, rettet eller slettet, eller hvis du har spørgsmål til høringen eller 

om de oplysninger, der behandles i forbindelse med høringen, eller om dine 

rettigheder, så kontakt:  

E-mail: ENV-NATURE-FITNESS-CHECK@ec.europa.eu 

Kontaktadresse: Europa-Kommissionen – Generaldirektoratet for Miljø 

Head of Unit ENV.B3 

1049 Bruxelles, Belgien 

8. KLAGER  

Klager kan sendes til den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse.  

mailto:ENV-NATURE-FITNESS-CHECK@ec.europa.eu
http://edps.europa.eu/EDPSWEB/
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