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Vejledning om eventuel anmeldelse til Datatilsynet  

Datatilsynet har oplyst, at hver kommune selvstændigt skal vurdere om der er 

tale om fortrolige data i personlovens forstand. Vurderer kommunen, at det er 

tilfældet, skal kommunen anmelde nedbørsprojektet til Datatilsynet, som væ-

rende et ”forskningsprojekt”. Datatilsynet skal ikke godkende anmeldelsen.  

 

Nedenfor følger en kort beskrivelse af anmeldelsesfremgangsmåden:  

 

 Følgende link, https://anmeld.datatilsynet.dk/frontend/1.off.asp, angiver 

den blanket, som skal udfyldes. Blanketten er tilgængelig på Datatilsynets 

hjemmeside: www.datatilsynet.dk under ”Blanketter”, dernæst ”Anmeldel-

sesblanketter”, vælg ”Offentlig forvaltning”. 

 

 I toppen af blanketten skal markøren rykkes ned i feltet ”der skal ikke ind-

hentes forudgående godkendelse”. 

 

 Anmeldelsesblanketten skal udfyldes kortfattet, dog uden at meningen går 

tabt. For at forhindre, at data går tabt, såfremt forbindelsen til blanketten 

afbrydes, er det en god ide på forhånd at have skrevet anmeldelsen i et an-

det tekstbehandlingsprogram for dernæst at kopiere det ind i selve blanket-

ten.  

 

 Ved tvivl er der en rubrik med et spørgsmålstegn, (”?”) som kort beskriver, 

hvad der ønskes besvaret.  

 

 I bunden af blanketten skal man trykke ”send til Datatilsynet”, før blanket-

ten er afsendt.  

 

Nedenstående følger en kort beskrivelse af udfyldelsen af selve blanketten. 

 

Blankettype: Offentlig forvaltning 

 

Data om skybrudsskader indtrådt i perioden fra 1. januar 2006 - 31. de-

cember 2011. 

 

Til pkt. 1 Dataansvarlig myndighed 

Her angives navn og adresse på kommunen samt kommunekode. 

Dernæst angives kontaktpersonen i kommunen samt telefonnummer og e-mail.  

https://anmeld.datatilsynet.dk/frontend/1.off.asp
http://www.datatilsynet.dk/
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Side 2 

 

Der sættes kryds ved, at oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige. 

 

Til pkt. 2 Betegnelse og formål 

I feltet "Behandlingens betegnelse og formål" angives: ”Data om skybrudsskader 

indtrådt i perioden fra 1. januar 2006 - 31. december 2011.” 

 

Under behandlingens formål og delformål kan f.eks. angives: ”At kvalificere 

kommunernes analyser og modeller for oversvømmelseshændelser og værdi-

kort/forbedre kommunernes klimahandlingsplaner.” 

 

Der sættes et kryds i ”ja” rubrikken vedrørende spørgsmålet om behandlingen 

udelukkende skal finde sted i videnskabeligt eller statistisk øjemed. 

Derfor skal der angives et ”nej” i den næste rubrik vedrørende spørgsmålet om 

behandlingen udelukkende skal finde sted med henblik på at føre et retsinforma-

tionssystem. 

 

Til pkt. 3 Generel beskrivelse 

Der angives, at følgende typer af behandling indgår: indsamling og registrering 

af data, opbevaring af data og sletning. 

 

Til pkt. 4 Kategorier af registrerede personer og oplysningstyper 

Som typer af oplysninger afgives: ”skybrudsskadedata”.  

 

Til pkt. 5 Modtagere 

Som modtagere angives: kommunen. 

 

Til pkt. 6 Tredjelande 

Der sættes kryds i feltet: "nej". 

 

Til pkt. 7 Sikkerhed 

Her skal kommunen sætte kryds i ”ja” i begge felter, så de angiver, at de træffer 

sikkerhedsforanstaltninger som beskrevet i Justitsministeriets bekendtgørelse 

nr. 528 af 15. juni 2000 kapitel 1 og 2 og 3. 

 

Til pkt. 8 Påbegyndelse 

Herunder angives: ”Ultimo marts 2013”. 

 

Til pkt. 9 Sletning 

Her angives det, at sletning sker, når forskningsprojektet er afsluttet. 

 

Til pkt. 10 Underskrift 

Blanketten skal underskrives af den person hos kommunen, der er ansvarlig for 

modtagelsen af skybrudsdata/eller af den dataansvarlige på projektet.  

 

 


