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Formål 
Formålet med dette dokument er at dokumentere, at vandværket overholder kravene til behandling af 
personoplysninger. 
Vandværket behandler kun personoplysninger som er nødvendig for at kunne gennemføre 
forbrugsafregninger og vandværkets kontraktlige forpligtigelser i henhold til vandforsyningsloven og 
bogføringsloven. 
Vi benytter primært branche it-løsninger til behandlingen. 

Personoplysninger 
For at kunne forsyne jer med vand er det nødvendig at vi har følgende oplysninger: 

Navn og adresse 
Målernummer og kundenummer 
Forbrugsdata der kan henføres til en person 

Persondataansvarlig 
Kasserer: 
Kurt Nikolajsen 
Regstrupparken 3 
4420 Regstrup 
Tlf. 59471390 mobil 52232801 
Mail: regstrup-vand@mail.dk 

Dine rettigheder 
Du har følgende rettigheder: 
Ret til at vide hvordan vi behandler dine personoplysninger. 
Ret til at få indsigt i dine personoplysninger. 
Ret til at få urigtige personoplysninger rettet. 
Ret til at få dine personoplysninger slettet. 
Ret til at nægte at dine personoplysninger anvendes til markedsføring. 
Ret til at gøre indsigelser mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering. 
Ret til at få flyttet dine personoplysninger. 

Du kan til hver en tid klage til datatilsynet 

Vandværkets rettigheder 
Vi kan afvise anmodninger, som er urimelige og kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben, eller 
påvirker andres personlige oplysninger. 
 

Opbevaring og sletning 
Personoplysninger vil blive slettet så snart de ikke har nogen relevans længere.  
Det vil typisk være efter 5år, som er minimum ifølge bogføringsloven. 
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Oplysninger som kan videregives 
Vi kan dele oplysninger der ikke identificere personer med offentligheden og vore samarbejdspartnere. 
 
Personlige oplysninger kan gives til samarbejdspartnere, betroede virksomheder, herunder Fors forsyning 
til beregning af vandafledningsafgiften eller betroede personer som behandler dem for os. 
Disse data skal behandles i overensstemmelse med vandværkets persondatapolitik og 
databehandleraftaler. 

Med dit samtykke kan vi videregive personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller 
enkelpersoner uden for vandværket. 

Af juridiske årsager kan vi videregive personlige oplysninger til virksomheder,organisationer,  
enkeltpersoner, eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder, hvis dette er nødvendig for at 
overholde gældende love og bestemmelse . 

Oplysninger der forhindrer og beskytter mod bedrageri eller tekniske problemer. 

Informationssikkerhed 

Vi arbejder målrettet for at beskyttevandværket og vores forbrugere mod uautoriseret adgang til de 
personoplysninger vi har. 
For at beskytte personoplysninger har gennemført følgende foranstaltninger. 

Antivirus på alle it-systemer. 
Backup af alle it-systemer. 
Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteter. 
Adgangsbegrænsning til personoplysninger. 
Databehandleraftaler med leverandører, der behandler vandværkets personoplysninger. 
Tavshedserklæringer med bestyrelsesmedlemmer, der har adgang til personoplysninger. 
Tavserklæringer med leverandøre, der får adgang til personoplysninger. 
 

 

 

 

 

 

 
 


