PERSONVERNERKLÆRING
Miljødirektoratet behandler personopplysninger om deg som bruker av klimakvoteregisteret
(heretter kalt registeret). Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som vi
samler inn og hvorfor vi gjør dette. I tillegg vil du kunne lese om dine rettigheter knyttet til
vår behandling av personopplysningene. Innsamlingen av personopplysningene er hjemlet i
klimakvoteforskriften kapittel 7 og i EUs registerforordning No. 389/2013 som er tatt inn i
klimakvoteforskriften § 7-1. Dokumenter som blir sendt til Miljødirektoratet blir arkivert i
henhold til arkivloven.

Behandlingsansvarlig
Miljødirektoratet og EU-kommisjonen har et delt behandlingsansvar for personopplysningene
vi behandler i registeret.
Kontaktinformasjonen til Miljødirektoratet er:
Postadresse: Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim
E-post: kvoteregister@miljodir.no
Telefon: +47 7358 0500
Organisasjonsnummer: 999 601 391
Informasjon om hvordan EU-kommisjonen behandler personlige opplysninger i EUs
transaksjonslogg (EUTL) og i registeret kan du lese om på EU-kommisjonens nettsider.

Miljødirektoratets behandling av personopplysninger
Miljødirektoratet er underlagt personopplysningsloven og EUs personvernforordning (General
Data Protection Regulation 2016/679) ved sin behandling av personopplysninger.
De personopplysningene som vi krever for å opprette en bruker i registeret, vil vi innhente
direkte fra deg. Vi vil kontrollere personlig adresse opp mot opplysninger i folkeregisteret.

Behandlingens formål
Formålet med Miljødirektoratets behandling av personopplysninger er å ivareta direktoratets
forvaltningsoppgaver av registeret. Vi vil behandle personopplysninger i den grad lovgivningen
pålegger, eller gir oss adgang til slik behandling.
Utover dette behandler vi personopplysninger til følgende formål:


Besvare henvendelser som kommer inn til oss på e-post til
kvoteregister@miljodir.no. Her behandler vi eventuelle personopplysninger som vi
har mottatt i henvendelsen.



Saksbehandling: Vi behandler personopplysninger i konfidensielle
arbeidsdokumenter i Miljødirektoratet. I dokumentene holder vi oversikt over
pågående saker, kontinuerlig kontroll av registerinformasjon, samt at vi ved å
bruke disse kan ivareta at alle personopplysninger i registeret er riktige.
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Informasjonsdeling mellom offentlige instanser
Andre offentlige myndigheter, deriblant skattemyndighetene og Finanstilsynet, har rett til å
få tilgang til opplysninger fra kvoteregisteret i den utstrekning dette er nødvendig for å
fremme deres oppgaver i, eller i medhold av lov, jf. artikkel 110 i registerforordningen.

Lagringstid
Personopplysningene dine lagrer vi i registeret i inntil 10 år etter stenging av konto. For
kontoer opprettet i FN-delen av registeret (under Kyotoprotokollen) vil dataene lagres i 15 år
etter stenging av konto.

Dine rettigheter
Du har rett til å kreve innsyn og korrigering av dine personopplysninger som du har sendt til
oss. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside.
For å benytte deg av dine rettigheter kan du sende en e-post til Miljødirektoratets
personvernombud (personvernombud@miljodir.no). Vi vil svare på din henvendelse så fort
som mulig, og senest innen 30 dager.
For å kunne besvare din henvendelse ber vi deg om å bekrefte identiteten din, eller å oppgi
ytterligere informasjon. Dette gjør vi for å være sikre på at vi gir tilgang til dine
personopplysninger kun til deg, og ikke til andre som eventuelt utgir seg for å være deg.

Klager
Du kan klage på Miljødirektoratets behandling av personopplysninger. En klage må rettes til
Datatilsynet. Du finner mer informasjon om dette på Datatilsynets nettside.

Endringer
Hvis EU-kommisjonen eller Miljødirektoratet endrer sine tjenester, eller endrer regelverket
om behandling av personopplysninger, vil du bli pålagt å oppdatere informasjonen du har gitt
oss.
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