Informationsskrivelse om videregivelse af sagsakter til museum
Dansk Akvakultur har været i besiddelse af sagsakter fra Foreningen Forsøgsdambruget.
Sagsakter har historisk værdi, og Dansk Akvakultur har derfor besluttet, at videregive
sagsakterne til Rebild Centret, der bedre kan forvalte dem.
Hvis du var medlem af foreningen eller nogensinde har haft kontakt med foreningen, kan dine
personoplysninger indgå i sagsakterne.
Da det vil kræve en uforholdsmæssig indsats at gennemgå samtlige sagsakter og finde
kontaktoplysninger på hver eneste person, der fremgår af sagsakterne, er Dansk Akvakultur
ikke forpligtet til at opfylde oplysningspligten efter reglerne i persondataforordningens regler,
jf. persondataforordningens art. 14, stk. 5, litra b. Dansk Akvakultur har i stedet valgt at
offentliggøre denne meddelelse på sin hjemmeside for at give evt. berørte personer mulighed
for at få oplysninger om, hvad der sker med deres personoplysninger. Oplysningerne, der
normalt bør meddeles disse personer efter persondataforordningens art. 14, gives i stedet
nedenfor.
Hvem er dataansvarlig?
Dansk Akvakultur var frem til videregivelsen af sagsakterne dataansvarlig for behandlingen af
dine oplysninger. Dansk Akvakultur kan kontaktes via danskakvakultur@danskakvakultur.dk.
Efter videregivelsen af sagsakterne, er Dansk Akvakultur ikke længere dataansvarlig. Fremover
er Rebild Centret dataansvarlig for alle behandlingerne af personoplysningerne i sagsakterne.
Hvilke oplysninger behandles der?
Vi behandler ikke følsomme oplysninger om dig, men kun almindelige. Dette indebærer
stamdata som navn og evt. adresse, telefonnummer. Der vil desuden være oplysninger om din
deltagelse i foreningens aktiviteter.
Hvad er formålet med videregivelsen af oplysningerne?
Formålet med Dansk Akvakulturs videregivelse af dine personoplysninger er at sikre
sagsakternes historiske værdi.
Hvad er det retlige grundlag for behandlingen af oplysningerne?
Som udgangspunkt er det ulovligt at behandle personoplysninger, medmindre man har et retligt
grundlag for behandlingen.

Dansk Akvakultur repræsenterer det samlede opdrætserhverv for fisk, skaldyr og tang. Med en eksport på ca. 1,5 mia. kr. bidrager vores medlemmer positivt til
dansk økonomi og beskæftigelse – primært i landdistrikterne. Vores målsætning er at fremme bæredygtig vækst og produktion af gode og sunde
akvakulturprodukter. Det gør vi ved at sikre bedre rammevilkår og synliggøre akvakulturerhvervets værdi for samfundet.
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Det retlige grundlag for videregivelsen af dine personoplysninger er Dansk Akvakulturs
legitime interesse i at sikre den historiske værdi af sagsakterne.
Hvornår bliver oplysningerne slettet?
Alle oplysningerne fremgår af fysiske sagsakter. Efter videregivelsen af sagsakterne, kan
oplysningerne ikke længere findes hos Dansk Akvakultur.
Hvem bliver oplysningerne delt med?
Oplysningerne er delt med Rebild Centret.
Dine rettigheder
Efter reglerne i persondataforordningen har man som registreret følgende rettigheder over for
Dansk Akvakultur:
Hvis du vil 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, samt en række yderligere
oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores
almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i 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.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte
markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én
dataansvarlig til en anden uden hindring.
Såfremt du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du
indgive klage hos os. Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til Datatilsynet.
Datatilsynet kan kontaktes på dt@datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden
Datatilsynets hjemmeside på datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine
rettigheder som registreret.

