Miljøtilsynsrapport for virksomheder til digital offentliggørelse
Virksomhedens navn
Holse Mindegård v/Poul Jørgen Larsen
Virksomhedens adresse
Holsevej 26, 5464 Brenderup
Virksomhedens CVR nummer
14838406
Dato for tilsyn
29. januar 2020
Baggrunden for tilsynet
Karakteren af virksomheden
(kort beskrivelse af virksomheden,
evt. med angivelse af listepunkt)
Hvad der er ført tilsyn med?
Er der konstateret jordforurening?
Er der meddelt påbud, forbud eller
indskærpelser til virksomheden?
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol
Opfølgning på tilsynet

Observation ved anden besigtigelse (vandløb)
Svineproduktion, markbrug
Udbringning af husdyrgødning
Der er ikke konstateret nogen synlig jordforurening på tilsynet.
Der er meddelt indskærpelse om at overholde terminer for udbringning af gødning
Ikke relevant
Tilsynet har ikke givet anledning til opfølgning.
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Middelfart Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning
passer godt på dine personoplysninger
Når Middelfart Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning behandler en sag, hvor du er part, bruger og opbevarer vi oplysninger om din person. Oftest er det alene dit navn, adresse og telefonnummer, samt hvad sagen drejer sig om.
Middelfart Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har
modtaget om dig. Det betyder, at vi skal orientere dig om, at vi bruger og opbevarer oplysninger om din person. Og det betyder, at vi skal sikre, at ingen uvedkommende får adgang til
dine personoplysninger.
Lovgrundlag
Dine personoplysninger behandles efter databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679
om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og
dansk lovgivning på området (bl.a. Databeskyttelsesloven).
Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1, § 11, stk. 1, og § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, samt Miljøbeskyttelsesloven giver kommunen lov til at
behandle dine personoplysninger.
Hvor har kommunen dine personoplysninger fra?
De fleste oplysninger har vi fra dig selv, når du henvender dig til kommunen f.eks. i form af en
ansøgning. Derudover kan vi, når vi har brug for det i forbindelse med behandling af din sag,
finde eller søge oplysninger fra Tinglysningsretten, Folkeregistret, Bygnings- og Boligregistret
(BBR) og andre offentligt tilgængelige databaser.
Hvem kan kommunen give dine personoplysninger videre til?
Kommunen kan videregive dine personoplysninger til:
 Dig
 Advokat, rådgiver eller anden person, som du har givet skriftlig fuldmagt til at repræsentere dig
 Ejendomsmægler
 Tinglysningsretten
 Evt. lejer eller forpagter, der berøres af sagen
 Miljø- og Fødevareklagenævnet
 Planklagenævnet
 Interesseorganisationer
 Politiet
 Andre offentlige myndigheder (Arbejdstilsynet, Region Syddanmark m.fl.)
 Stadsarkivet
Hvis kommunen videregiver oplysninger om dig, vil personfølsomme oplysninger som f.eks.
CPR-nr. blive fjernet, hvis modtageren ikke har ret til at modtage de pågældende oplysninger.
Opbevaring af dine personoplysninger
Sagsoplysninger, herunder dine personoplysninger, opbevares i kommunens digitale sagsbehandlingssystem (ESDH). Det er kun ansatte i kommunen, der har adgang til kommunens
ESDH system. Sager i kommunens ESDH system sendes efter 5 år til Stadsarkivet.
Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til kommunens behandling af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du
vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte kommunen. Dine rettigheder er:


Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at se de oplysninger, som kommunen behandler og opbevarer om dig.



Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysning om dig rettet.



Ret til sletning
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I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden det tidspunkt, hvor
oplysningerne ellers automatisk ville blive slettet.
Der gælder særlige regler for, hvornår kommunen må slette eller berigtige personoplysninger. Middelfart Kommune er forpligtet til at opbevare sagsoplysninger for at kunne dokumentere sagsforløb. Det betyder, at du ikke altid kan kræve at få oplysninger slettet eller
berigtiget. Du kan i stedet få lagt et notat om din indsigelse på sagen.


Ret til begrænsning af behandlingen
Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, når særlige forhold
gør sig gældende. Hvis du har ret til af få behandlingen begrænset, må kommunen fremover kun anvende dine personoplysninger med dit samtykke, eller med henblik på, at et
retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.



Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod kommunens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
Hvis du vil klage
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Middelfart Kommune
behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk
Kontakt til Middelfart Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning
Middelfart Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Nytorv 9
5500 Middelfart
CVR-nr.: 29189684
Telefon: 8888 5500
Mail: middelfart@middelfart.dk
Kontakt til Middelfart Kommunes databeskyttelsesrådgiver
Middelfart Kommunes databeskyttelsesrådgiver Jonas Makram Benzarti kan kontaktes på:
DPO@middelfart.dk
Du er altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til
behandlingen af dine personoplysninger.
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