
 

Ansøgning om kommerciel vejvisning. 

NB! Eventuelt salgsmateriale med kørselsvejledning, der udsendes til kunder, skal vedlægges 

Dato  Underskrift 

Firmanavn: 
 

 

Adresse: 
 

 

Kontaktperson: 
 

 

Telefonnummer: 
 

 

E-mailadresse: 
 

 

Kort beskrivelse af 
virksomheden og dens 
funktion: 

 

Kort beskrivelse af årsagen 
til ansøgningen: 

 

Er der nogen form for 
vejvisning til 
virksomheden/institutionen 
i dag: 

 

Hvorfra og hvordan ønskes 
vejvisning: 
Vedlæg venligst kortbilag med 
angivelse af virksomhedens 
placering samt af hvilken rute der 
ønskes vejvisning. 

 

Åbningstider  
(hele året/sæson): 

 

Antal besøgende pr. dag: 
 

 

Heraf ikke stedkendte: 
 

 

Fordeling på transportmidler: Personbiler og varevogne Lastbiler 
Øvrige 

(Busser, fodgængere o.lign.) 
Procent/antal:    

Beskrivelse af adgangs- og 
parkeringsforhold: 
 

 

Ansøgningen er desuden 
sendt til følgende 
vejbestyrelser: 
Kopi af ansøgningen skal 
vedlægges 

 

Eventuelle bemærkninger: 
 

 



 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Faxe Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du 

finder vores kontaktoplysninger her: 

 

Faxe Kommune 

Frederiksgade 9 

4690 Haslev 

Telefon: 56 20 30 00 

CVR-nr.: 29184875 

 

Du kan vælge at kommunikere elektronisk med Faxe Kommune. Du kan kommunikere 

sikkert med Digital Post via borger.dk, hvor du skal logge på med NemID eller Digital 

Signatur. Du kan også sende en e-mail til kommunen@faxekommune.dk. Denne forbindelse 

er dog ikke sikker, så send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mailadresse. 

 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores 

databeskyttelsesrådgiver. 

 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 

 

 Personligt eller pr. brev til ovenstående adresse, att. ”databeskyttelsesrådgiver” 

 Telefonisk på telefonnummer 56 20 30 00, bed om at tale med databeskyttelsesrådgiveren 

 Digital Post via borger.dk til Faxe Kommune, vælg ”DBR” (databeskyttelsesrådgiver) 

 E-mail: DBR@faxekommune.dk. Bemærk: send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mail, da 

den ikke sendes via en sikker forbindelse. 

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 Kommunen er myndighed på vejområdet til bl.a. udarbejdelse af afgørelser, lovliggørelser, 

trafikhandleplaner og cykelstrategier. 

 Hvis der er tale om høringssvar, kan der blive offentliggjort en hvidbog indeholdende navn, adresse og 

indhold af høringssvaret. 

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

 Lov om offentlige veje, lov om private fællesveje, færdselsloven og forvaltningsloven. 

 

4. Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

 Almindelige og personfølsomme oplysninger. 

 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

 Vejdirektoratet 

 

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra 

 Ansøger selv 

 BBR 

 CPR/CVR 

 

7. Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til gældende journaliserings- og arkiveringsregler. 

 

8. Retten til at trække samtykke tilbage 

Hvis du har givet samtykke efter databeskyttelseslovgivningen, har du til enhver tid ret til at trække dit 

samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i 

punkt 1.  

 



 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine 

personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. 

Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

 

9. 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.  

 

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 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 læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 

finder på www.datatilsynet.dk. 

 

10. 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. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

 

 

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/

