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Underretning om indsamling af personoplysninger

Til brug for sagsbehandlingen af sager om kompensation m.v. til borgere ved støjramte
boliger indsamler vi oplysninger om dig.
Efter databeskyttelsesforordningens 1 artikel 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi
modtager oplysninger om dig fra andre.
De oplysninger, vi skal give dig, er følgende:

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
4. Kategorier af personoplysninger

Metroselskabet I/S
Metrovej 5
DK-2300 København S
m.dk
T
E

+45 3311 1700
m@m.dk

2018-05-24

5. Modtagere eller kategorier af modtagere
6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
7. Opbevaring af dine personoplysninger
8. Dine rettigheder
9. Klage til Datatilsynet
I det vedlagte bilag 1 finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i
bilag 1.
Med venlig hilsen
Metroselskabet

Bilag 1: Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af
sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at
den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke
indsamles hos den registrerede.
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Bilag 1 – Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Metroselskabet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har
indhentet om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Metroselskabet I/S
Metrovej 5, 2300 København S
CVR-nr.: 30823699
Telefon: +45 3311 1700
Mail: m@m.dk
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren (”DPO”)
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen
til at kontakte vores DPO.
Du kan kontakte vores DPO på følgende måder:
•
•
•

På e-mail: dpo@m.dk
På telefon: +45 7242 4663
Ved brev: Metroselskabet I/S, Metrovej 5, 2300 København S,
att.: ”DPO”

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Dit CPR-nummer er indhentet med henblik på, at Metroselskabet kan tilbyde
kompensation m.v. og efterfølgende udbetale kompensationen til din NemKonto.
CPR-nummeret videregives ikke til de øvrige beboere på adressen, men anvendes
udelukkende til at identificere den enkelte beboer, herunder beboerens NemKonto.
Metroselskabet har indhentet oplysninger om beboerne i de støjramte boliger via
folkeregisteret (CPR). Ifølge lov om det centrale personregister kan offentlige
myndigheder indhente oplysninger, som er registreret i CPR-registret, hvis de har brug
for oplysningerne. Metroselskabet indhenter løbende følgende oplysninger:
• Fornavn og efternavn på de beboere, som er registreret på adressen
• Oplysning om beboernes CPR-nummer
• Oplysning om tidspunkt for beboernes tilflytning og eventuelle fraflytning
De oplysninger, som Metroselskabet har indhentet fra CPR‐registret, vil ikke blive
behandlet til andre formål af Metroselskabet, herunder vil oplysningerne ikke blive
sammenstillet med andre personoplysninger, som Metroselskabet er i besiddelse af.
Personoplysningerne vil ikke blive videregivet til andre parter.
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3.1 Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger:
Det følger af lov om en Cityring (lov nr. 552 af den 6. juni 2007 med senere ændringer),
at Metroselskabet skal tilbyde kompensation m.v. til de beboere ved
metroarbejdspladserne, der berøres af anlægsarbejde med et vist tilladt støjniveau om
aftenen og om natten.
Transport-, Bygning- og Boligministeren har udstedt to bekendtgørelser i den
forbindelse:
•

Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen indeholder
regler om det tilladte støjniveau (bekendtgørelse nr. 767 af den 25. juni 2014
med senere ændringer).

•

Den anden bekendtgørelse indeholder regler for beboernes ret til
kompensation, genhusning og overtagelse af boliger (bekendtgørelse nr. 768
af den 25. juni 2014 om kompensation, genhusning og overtagelse som følge
af forurening og gener fra anlægget af Cityringen ”Nabopakkebekendtgørelsen”).

4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
•
•
•

Fornavn og efternavn på de beboere, som er registreret på adressen
Oplysning om beboernes CPR-nummer
Oplysning om tidspunkt for beboernes tilflytning og eventuelle fraflytning

5. Modtagere eller kategorier af modtagere
I visse tilfælde videregiver eller overlader Metroselskabet dine personoplysninger til
følgende modtagere:
•
•
•

Internt i relevante afdelinger i Metroselskabet
Vores rådgivere (databehandlere)
Offentlige myndigheder såfremt det er påkrævet ved lov

6. Hvor stammer dine personoplysninger fra
Vi indhenter dine personoplysninger via Det Centrale Personregister.
7. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine
personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at oplysningerne slettes senest i
forbindelse med ophør af anlægget af metrostationerne.
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8. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores
behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
8.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række
yderligere oplysninger.
8.2 Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
8.3 Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for
vores almindelige generelle sletning indtræffer.
8.4 Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi 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.
8.5 Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af
dine personoplysninger.
9. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi
behandler dine personoplysninger på.
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk
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