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Sådan behandler vi dine personoplysninger, når du kontakter Odsherred Provsti. 

 

 

1. Odsherred Provsti er den dataansvarlige – sådan kontakter du os. 

Odsherred Provsti er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi har modtaget 

om dig i forbindelse med din henvendelse til os.  

 

Provstiets kontaktoplysninger er: 

 Odsherred Provsti, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj.  

 Telefon 59 91 90 06 (mandag til fredag kl. 10-13) 

 E-mail: odsogskippinge.provsti@km.dk 

 CVR-nr.: 25068688 

 

2. Kontaktoplysninger på Odsherred provstis databeskyttelsesrådgiver (DPO) 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at 

kontakte vores databeskyttelsesrådgiver: Chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen. 

 

Databeskyttelsesrådgiverens kontaktoplysninger er: 

 E-mail: databeskyttelsesraadgiver@km.dk 

 Telefon 33 92 33 90 

 Brev: Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K.                                  

Att.: Databeskyttelsesrådgiveren 

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Odsherred Provsti behandler dine personoplysninger som led i provstiets offentlige 

myndighedsudøvelse og for at kunne udføre den nødvendige sagsbehandling af din henvendelse. 

I forbindelse med din henvendelse vil der ske en journalisering i henhold til offentlighedsloven og 

henvendelsen opbevares efter arkivlovens regler. Dette gøres for at sikre en effektiv og rationel 

sags-styring og behandling af de sager provstiet modtager. 

 Behandling af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6,  

stk. 1, litra e (nødvendig af hensyn til udførelse en opgave i samfundet interesse eller som 

henhører under offentlig myndighedsudøvelse). 

 Har du fremsendt følsomme personoplysninger er behandlingen baseret på 

databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 4. 

 Har du fremsendt oplysninger om strafbare forhold er vores behandling baseret på 

databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3. 

 Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation jf. 

databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. 

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere af dine personoplysninger 

Odsherred Provsti kan – og har i nogle tilfælde pligt til at – videregive din henvendelse til andre 

offentlige myndigheder m.fl. Det kan fx dreje sig om et andet provsti, Roskilde Stift, 

Kirkeministeriet, Folketingets ombudsmand eller sags-parter, som kan bidrage til sagens oplysning. 

 

Odsherred Provsti stiller ikke personoplysninger til rådighed for nogen tredjepart med henblik på 

markedsføring eller lignende formål. 
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Hvis Odsherred provsti modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine oplysninger 

indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige. 

 

5. Opbevaring af dine personoplysninger 

Odsherred Provsti har som offentlig myndighed pligt til at journalisere ind- og udgående post efter 

offentlighedslovens regler. 

 

Odsherred Provsti opbevarer din sag i vores arkiv indtil den enten kan kasseres efter reglerne i 

arkivloven eller overføres til Rigsarkivet efter arkivlovens regler og Statens Arkivers bestemmelser 

herom.   

 

6. Dine rettigheder 

Med databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Odsherreds provstis 

behandling af oplysningerne om dig. 

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

 

 Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og de yderligere 

oplysninger der er i sagen. 

 Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

 Ret til sletning 

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, dog er retten til sletning 

af oplysninger hos offentlige myndigheder begrænset af reglerne for journalisering og 

arkivering.  

 Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis 

du har fået ret til at få begrænset behandlingen af dine personlig oplysninger, må vi 

fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra arkiveringen – med dit samtykke.  

 Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Odsherred Provstis ellers lovlige 

behandling af dine personoplysninger. 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets Vejledning om de registreredes rettigheder. 

 

7. Mulighed for at klage til Datatilsynet 

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

Provsti behandler dine personoplysninger på. Du kan finde kontaktoplysningerne på Datatilsynets 

hjemmeside www.datatilsynet.dk  

 

 

http://www.datatilsynet.dk/

