
 
 
Næstved Kommunes datapolitik 
 
Til brug for behandlingen af dit købstilbud på et kommunalt ejet areal i Næstved Kommune 
påtager vi os som dataansvarlig ansvaret for at beskytte dine personoplysninger. Næstved 
Kommunes dataansvarlige kan kontaktes på databeskyttelse@naestved.dk. 
 
Kontaktoplysninger på Næstved Kommunes databeskyttelsesrådgiver: 
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab 
CVR nr.: 3853 8071 
Langelinie Allé 35 
2100 København Ø 
Tlf.: 7227 3002 
E-mail: dpo.naestved@bechbruun.com 
 
Til brug for dette udbud indsamles følgende personoplysninger: Tilbudsgivers navn, CPR-nr., 
adresse, telefonnummer og e-mailadresse. 
 
Retsgrundlaget for vores behandling af oplysninger sker på baggrund af vores retlige 
forpligtelser i lovgivningen om kommuners salg af fast ejendom (§ 68 i lovbekendtgørelse nr. 
47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse og bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 
om offentligt udbud ved kommuners salg af faste ejendomme med tilhørende vejledning), jf. 
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. Derudover foretages behandlingen med 
henblik på at udføre opgaver i samfundets interesse eller som henhører under vores offentlig 
myndighedsudøvelse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. 
 
Hvis vi ikke har de nødvendige oplysninger fra dig selv, har vi dem typisk fra offentlige 
registre, f.eks. folkeregistret, CVR-registret, BBR eller partsregistret i vores eget it-system. 
 
Det kan være nødvendigt for os at videregive dine personoplysninger til andre myndigheder 
f.eks. Skat eller andre afdelinger i kommunen, som f.eks. Plan-, Vej-, Bygge- og/eller 
Miljømyndigheden for at få deres udtalelse i en sag eller til brug for deres sagsbehandling. 
Dine oplysninger kan også indgå i ledelsesrapporter samt i tilsyn- og kontrolopgaver. 
Videregivelsen af disse personoplysninger sker ligeledes som følge af en retlig forpligtelse jf. 
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c samt med henblik på at udføre opgaver i 
samfundets interesse eller som en del af vores offentlig myndighedsudøvelse jf. 
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Modtagerne af dine personoplysninger 
er selvstændige dataansvarlige.  
 
Dine personoplysninger kan også overlades til vores databehandlere, der på baggrund af et 
kontraktuelt forhold med Næstved Kommune, behandler dine personoplysninger. Det kan 
f.eks. være udbydere af mailsystemer og hosting af data. Dine personoplysninger bliver aldrig 
overført til usikre tredjelande.   
 
Alle medarbejdere i Næstved Kommune har tavshedspligt i forhold til fortrolige oplysninger.  
 
Oplysningerne om dig vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at løse vores 
myndighedsopgaver.  
 

Dine rettigheder  
Du har ret til at bede om se hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan også bede 
os om at rette eller slette oplysninger, hvis du mener, de f.eks. er forkerte eller giver et forkert 
indtryk, dog med visse lovbestemte undtagelser.  
 
Læs mere om databeskyttelse på kommunens hjemmeside, søg efter ”databeskyttelse”.  



 
 
 
Du kan også læse mere om databeskyttelsesforordningen og -loven på Datatilsynets 
hjemmeside, hvorigennem du også har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du ikke 
mener vores behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med 
databeskyttelsesreglerne.  
 


