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Tillæg B

Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og
onlinekasino

Informationer om spiludbud (se vejledningen)
Ansøger

Kontaktperson

Navn – Her skrives navnet på den ansøger, som dette tillæg er knyttet til.

Eventuelt journalnummer på tilladelse

1. Navn og adresse
Oplys navnet og kontaktinformationer på den person, som Spillemyndigheden skal kommunikere med.
Efternavne

Fornavne
Adresse

Postnummer

By

Telefonnummer

Domæneoplysninger

Land
Mobilnummer til brug for
Bluewhale kommunikation

E-mail

2. Domænenavne
Hvilke domænenavne ansøges der om at blive udbudt spil på?
Aktiv

Domænenavn

Aktiv

Domænenavn

Aktiv

Domænenavn

White label

Domænenavn

Navn på selskab
Navn på direktøren i selskabet

White label

Navn på kontaktperson

Domænenavn

Navn på selskab
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Navn på direktøren i selskabet
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Navn på kontaktperson
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Domæneoplysninger
Fortsat

White label

Domænenavn

Navn på selskab
Navn på direktøren i selskabet

Navn på kontaktperson

Flere domænenavne og/eller white labels
Hvis der er flere domænenavne og/eller white labels skal disse oplyses og vedlægges tillægget.

Spil

3. Udbud af spil
Hvilke spil ønsker I at udbyde?
Væddemål

Væddemål

Online

Onlinekasino

Landbaseret
Spiltype:

Spilkategori:

Spiltype:
Fastodds

Fastodds

Spilleautomater

Puljespil

Puljespil

Onlinebingo

Betexchange

Betexchange

Poker

Manager

Manager

Roulette

Elektronisk simulerede
sportsbegivenheder

Baccarat

Andet

Punto Banco
Black Jack
Andet

Vedlæg liste over spil I ønsker at udbyde, med kategorisering af hvilken spiltype hvert spil tilhører, samt navn på leverandør

Spilsystem

4. Opstillingsadresse på spilsystem
Oplys adressen, hvor spilsystemet er opstillet.
Adresse

Postnummer

By

Land

By

Land

By

Land

Adresse

Postnummer

2021.02

Adresse

Postnummer

Flere opstillingsadresser
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Hvis der er flere steder spilsystemet er opstillet skal disse oplyses og vedlægges tillægget.
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Spilsystem
Fortsat

5. Leverandør af spilsystem
Oplys navn og adresse på leverandøren af spilsystemet. Spilsystemet omfatter også spil mv. som leveres af eksterne parter. Opstillingsadresse
på eventuelle leverandørers systemer skal således også oplyses.
Ansøger selv

Anden – navn og adresse oplyses nedenfor:

Navn
Adresse

Postnummer

By

Land

By

Land

By

Land

Navn
Adresse

Postnummer
Navn
Adresse

Postnummer

Flere spilsystemleverandører
Hvis der er flere spilsystemleverandører skal dette oplyses og vedlægges, ligesom kontrakter med underleverandører skal vedlægges

SAFE

6. Opstillingsadresse på SAFE
Er SAFE etableret?
Nej -- angiv dato for, hvornår SAFE forventes at være etableret
Ja – oplys hvor SAFE er opstillet
Adresse

Postnummer

By

Land

Ved samme adresse som spilsystemet redegør for, at systemerne er adskilt.

Til brug for Spillemyndighedens adgang:
Brugernavn

Password

IP-adresse for end-point

URL-adresse for end-point
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Anvendes den anførte SAFE både til test i forbindelse med ansøgningen og til den efterfølgende produktion?
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Ja - samme SAFE til test og produktion

Nej - forskellig SAFE

Hvis forskellige SAFE’s anvendes til test og produktion, skal de nødvendige informationer (brugernavn, password, IP-adresse og URL) oplyses
og vedlægges blanketten.
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SAFE		
Fortsat

7. Operatør af SAFE
Oplys adressen på operatør af SAFE
Ansøger selv

Anden – navn og adresse oplyses

Navn
Adresse

Postnummer

By

Land

Flere kontroldatalagre (SAFE) operatør
Hvis der er flere kontroldatalagre (SAFE) operatører skal dette oplyses og vedlægges tillægget.

Backup
SAFE

8. Opstillingsadresse på backup SAFE
Oplys hvor backup systemet til SAFE er opstillet.
Adresse

Postnummer

By

Land

Flere backup (SAFE) opstillingsadresser
SAFE og backup SAFE skal være geografisk adskilt.
Hvis der er flere backup systemer, der er opstillet, skal disse oplyses og vedlægges tillægget.
9. Operatør af backup SAFE
Oplys navn og adresse på backupoperatør af SAFE, hvis operatør er en anden end ansøger.
Navn
Adresse

Postnummer

Certificering

By

Land

10. Test- og inspektionsstandarder
Oplysning om certificering efter Spillemyndighedens test- og inspektionsstandarder
Oplys navn og adresse på den akkrediterede testvirksomhed, der har foretaget certificering af spilsystem.
Navn
Adresse

2021.02

Postnummer

By

Dokumentation er vedlagt
- Testvirksomhedens ISO17020 eller ISO17025 akkreditering
- Certificeringsrapport vedrørende Spillemyndighedens teststandarde
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- Certificeringsrapport vedrørende Spillemyndighedens inspektionsstandarder

Land
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Certificering
Fortsat

11. Ledelsessystem for informatonssikkerhed
Oplysning om certificering af ledelsessystem for informationssikkerhed
Oplys navn og adresse på den akkrediterede testvirksomhed, der har foretaget certificering af ledelsessystem for informationssikkerhed
Navn
Adresse

Postnummer

By

Land

Dokumentation er vedlagt
- Testvirksomhedens ISO17020 eller ISO17025 akkreditering
- Certificeringsrapport vedrørende ledelsessystem for informationssikkerhed

12. Sårbarhedsscanning og indtrængningsefterprøvning
Oplysning om certificering efter retningslinjerne for sårbarhedsscanning og indtrængningsefterprøvning
Oplys navn og adresse på den akkrediterede testvirksomhed, der har foretaget certificering af sårbarheds- og indtrængningsefterprøvning
Navn
Adresse

Postnummer

By

Land

Dokumentation er vedlagt
- Testvirksomhedens ISO17020 eller ISO17025 akkreditering
- Certificeringsrapport vedrørende sårbarhedsscanning
- Certificeringsrapport vedrørende indtrængningsefterprøvning

13. Program for styring af systemændringer
Oplys navn og adresse på den akkrediterede testvirksomhed, der har foretaget certificering af Spillemyndighedens
program for styring af systemændringer.
Navn
Adresse

Postnummer

By

Land

Dokumentation er vedlagt
- Testvirksomhedens ISO17020 eller ISO17025 akkreditering
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- Certificeringsrapport vedrørende program for styring af systemændringer (årlig)

2-03
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Mobile
enheder

14. Mobile enheder
Oplys om ansøger ønsker at udbyde spil på mobile enheder
Nej
Ja - vedlæg en redegørelse vedrørende login- og registreringsprocedurer på mobile enheder

Andre
oplysninger

15. Øvrige oplysninger til brug ved sagsbehandlingen

16. Erklæring og underskrift

Jeg samtykker til, at Spillemyndigheden kan indhente nødvendige oplysninger hos en relevant myndighed, herunder
politiet, i Danmark eller udlandet med henblik på at vurdere,
at tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino gives i
overensstemmelse med bestemmelserne i lovbekendtgørelse
nr. 1303 af 4. september 2020 om spil og lovbekendtgørelse
nr. 336 af 7. april 2016 for Grønland om visse spil.

Ved udbud af spil i Grønland erklærer jeg, at jeg ikke er
umyndiggjort eller sat under lavværgemål efter myndighedsloven, som sat i kraft for Grønland ved anordning nr.
306 af 14. maj 1993 med senere ændringer.

Jeg erklærer endvidere, at de oplysninger, der er afgivet på
denne ansøgning, er korrekte og fuldstændige, og at jeg ikke
er under værgemål efter § 5 eller under samværgemål efter
§ 7 i lovbekendtgørelse nr. 1015 af 20. august 2007 om værgemål med senere ændringer.

Hvis nogen af de afgivne oplysninger ændres, skal Spilllemyndigheden straks underrettes.

Jeg er indforstået med, at manglende oplysninger eller bevidste fejl i oplysningerne kan medføre, at ansøgningen afvises.

Den, der fortier oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for Spillemyndighedens udstedelse af tilladelse efter lov om spil, straffes med bøde eller
fængsel efter straffelovens bestemmelser herom.

Underskrift
Dato

Navn

Cpr-nr.

Dato

Navn

Cpr-nr.

Dato

Navn

Cpr-nr.

Dato

Navn

Cpr-nr.

Dato

Navn

Cpr-nr.

Underskrift

Underskrift

Underskrift

2021.02

Underskrift
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Bilag

17. Nedennævnte bilag skal altid vedlægges
Bilagene skal være på dansk eller engelsk.
Beskrivelse og illustration af spilsystemet med angivelse af geografisk placering

Vedlagt

Ikke vedlagt

Procedure for ansøgers interne kontroller og forretningsgange vedrørende spilsystemet

Vedlagt

Ikke vedlagt

Liste over udbudte spil samt kategorisering af, hvilken spilkategori hvert spil tilhører

Vedlagt

Ikke vedlagt

Certificering efter test- og inspektionsstandarder

Vedlagt

Ikke vedlagt

Certificering af ledelsessystem for informationssikkerhed

Vedlagt

Ikke vedlagt

Certificering af sårbarhedsscanning

Vedlagt

Ikke vedlagt

Certificering af indtrængningsefterprøvning

Vedlagt

Ikke vedlagt

Certificering af Spillemyndighedens program for styring af systemændringer

Vedlagt

Ikke vedlagt

Redegørelse for eventuelle netværksspil

Vedlagt

Ikke relevant

White label - kontrakter indgået med white label selskaber/virksomheder

Vedlagt

Ikke relevant

Dokumentation for login- og registreringsprocedurer ved udbud af spil på mobile enheder

Vedlagt

Ikke relevant

Andet angives

Vedlagt

Ikke relevant

18. Nedennævnte bilag skal vedlægges, hvis forholdet kræver det
Bilagene skal være på dansk eller engelsk.

2021.02

Spillemyndigheden kan kræve, at yderligere oplysninger indsendes.

2-03
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Vejledning
Ved et spilsystem forstås elektronisk udstyr eller andet udstyr, der
anvendes af eller på vegne af tilladelsesindehaver til drift af onlinekasino, online væddemål og landbaseret væddemål, herunder udstyr,
der
1. anvendes til lagring af oplysninger vedrørende en persons deltagelse i spil, herunder historiske data, og resultatoplysninger,
2. frembringer og/eller frembringer og præsenterer 		
spil for spilleren, eller
3. fastlægger resultatet af et spil, eller beregner hvorvidt spilleren
har vundet eller tabt ved spillet.

Punkt 3
Udbud af spil
I skal angive hvilke spil der ønskes udbudt, fordelt på spiltype og
spilkategori.

Det er tilladelsesindehavers ansvar at opnå de påkrævede certificeringer, og at disse er udfærdiget af en akkrediteret testvirksomhed i henhold til certificeringsprogrammet ved at tilrettelægge sin virksomhed
med udgangspunkt i dette.

Punkt 4
Opstillingsadresse på spilsystem
I skal anføre adressen, hvor spilsystemet er opstillet. Hvis spilsystemet er opstillet flere steder, skal I oplyse alle adresserne.

Generelt om fremsendelse af blanket til Spillemyndigheden
I skal sende den udfyldte blanket med Bluewhale-systemet for at sikre, at informationen ikke bliver opsnappet eller læst af andre.

Hvis spilsystemet er opstillet på flere adresser end der er mulighed
for at anføre på blanketten, vedlægges bilag med oplysninger til tillægget.

I kan sende meddelelser via Bluewhale, ved at oplyse en mailadresse
og et mobiltelefonnummer til en medarbejder i Spillemyndigheden.
Herefter kan medarbejderen starte kommunikationen op ved at sende
jer en Bluewhale-meddelelse, som I kan svare på.
Læs mere om Bluewhale på spillemyndigheden.dk/vejledninger.
Ansøger
Ansøgers navn skal oplyses på blanketten. Endvidere skal Spillemyndighedens journalnummer oplyses, hvis der allerede er søgt om
tilladelse til at udbyde væddemål og/eller onlinekasino.
Punkt 1
Navn og adresse
I skal oplyse navn og kontaktinformationer på den person, som Spillemyndigheden skal kommunikere med. Det kan være en af ansøgers
ansatte eller en anden repræsentant. I skal oplyse den adresse, som
post fra Spillemyndigheden skal sendes til.
Der er ikke nogen formelle krav til kontaktpersonen, men det er en
fordel, hvis denne kan træffe beslutning på vegne af ansøger. Det kan
være en anden person end kontaktpersonen som er angivet på ansøgningsblanketten.
Punkt 2
Domænenavne
I skal anføre alle domænenavne, der ejes af ansøger til at drive eller
levere online spil.
Endvidere anføres domænenavnene på de websteder, hvorfra ansøger
tilbyder, eller har til hensigt at tilbyde, white label løsninger. Angiv
for hvert domænenavn, om det er aktivt eller et white label site.

2021.02

White label betyder at ansøgeren hoster websteder for andre selskaber.
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Hvis der er flere domænenavne og/eller white labels, end der er
mulighed for at anføre på blanketten, vedlægges bilag med oplysninger til tillægget.

I skal vedlægge en liste over de spil, der ønskes udbudt med oplysning om antal spil, samt en kategorisering af hvilken spiltype hvert
spil tilhører.
Endvidere skal I oplyse spilleverandør af de enkelte spil.

Punkt 5
Leverandør af spilsystem
I skal oplyse navn og adresse på den/de leverandører, der leverer
spilsystemet, hvis leverandør ikke er ansøger selv. Spilsystemet
omfatter også spil mv. som leveres af eksterne parter.
Hvis der er flere spilsystemleverandører, end der er mulighed for at
anføre på blanketten, skal I vedlægge bilag med oplysninger til tillægget. I skal også vedlægge kontrakter med leverandører.
Punkt 6
Opstillingsadresse på SAFE
I skal oplyse om SAFE er etableret eller hvornår SAFE forventes at
være etableret.
Hvis SAFE er etableret skal I give informationer om den fysiske placering af SAFE samt brugerneavn, password, IP-adresse og URL til
jeres SAFE, til brug for Spillemyndighedens adgang.
I skal desuden oplyse om det er den samme SAFE, som skal anvendes til både test og til produktion. Hvis det er forskellige SAFE’s
der anvendes til test og produktion, så skal I vedlægge et bilag til
blanketten indeholdende de nødvendige oplysninger for hver SAFE
(brugernavn, password, IP-adresse og URL).
Data på SAFE skal være adskilt logisk og forsvarligt fra eventuelle
andre data.
Punkt 7
Operatør af SAFE
I skal oplyse navn og adresse på operatør af SAFE, hvis operatør er
en anden en ansøger selv.
Hvis der er flere operatører, skal dette oplyses.
Hvis der er flere operatører, skal I vedlægge bilag med oplysninger
til tillægget.
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Vejledning fortsat
Punkt 8
Opstillingsadresse på backup SAFE
I skal oplyse hvor backupsystemet til SAFE er opstillet. SAFE og
backup SAFE skal være geografisk adskilt.

Punkt 15
Øvrige oplysninger til brug ved sagsbehandlingen
Er der andre oplysninger, som Spillemyndigheden rimeligvis vil forvente at blive gjort opmærksom på, skal I oplyse det her.

Ligeledes skal dataopbevaring på digitalt læsbart medie være geografisk adskilt fra backup af samme.

Punkt 16
Erklæring og underskrift
Medlemmer af direktionen og bestyrelsen giver ved sin underskrift
samtykke til, at Spillemyndigheden kan indhente de nødvendige
oplysninger, og at den relevante myndighed i Danmark eller udlandet
videregiver disse oplysninger til Spillemyndigheden.

Hvis der er mere end en backup SAFE, skal I vedlægge bilag med
oplysninger.
Punkt 9
Operatør af backup SAFE
I skal oplyse navn og adresse på operatør af backup SAFE, hvis operatør er en anden end ansøger selv.
Hvis der er flere operatører af backup SAFE, skal I vedlægge bilag
med oplysninger.
Punkt 10
Certificering efter test- og inspektionsstandarder
I skal oplyse navn og adresse på den akkrediterede testvirksomhed,
der har foretaget certificering efter test- og inspektionsstandarder.
Punkt 11
Certificering af ledelsessystem for informationssikkerhed
I skal oplyse navn og adresse på den akkrediterede testvirksomhed,
der har foretaget certificering af ledelsessystem for informationssikkerhed.
Punkt 12
Sårbarhedsscanning og indtrængningsefterprøvning
I skal oplyse navn og adresse på den akkrediterede testvirksomhed,
der har foretaget sårbarhedsscanning og indtrængningsefterprøvning.
Punkt 13
Program for styring af systemændringer
I skal oplyse navn og adresse på den akkrediterede testvirksomhed,
der har foretaget certificering efter Spillemyndighedens program for
styring af systemændringer.
Certificeringer
I skal vedlægge dokumentation for alle seks certificeringskategorier.
Spillemyndigheden skal godkende certificeringsprogrammerne.
I skal sørge for at certificeringsmaterialet er til rådighed for Spillemyndigheden hurtigst muligt.
Punkt 14
Mobile enheder
I skal oplyse, hvis I ønsker at udbyde spil på mobile enheder.

2021.02

I skal vedlægge en redegørelse for, hvordan I vil sikre, at der er en
sikker login- og registreringsløsning. I skal samtidig vedlægge en
illustration af, hvordan proceduren er tilrettelagt.
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Hvis Spillemyndigheden vurderer, at proceduren er tilstrækkelig, vil
Spillemyndigheden sende en godkendelse til at udbyde spil på mobile enheder. Tilladelsesindehaver kan herefter udbyde spil via mobile
enheder.

Ansøger erklærer ved sin underskrift, at de afgivne oplysninger er
korrekte og fuldstændige.
Punkt 17
Bilag, som skal vedlægges
Bilagene skal være på dansk eller engelsk.
De angivne bilag skal altid vedlægges.
• Procedure for ansøgerens interne kontroller og forretningsgange
vedrørende spilsystemet
• Beskrivelse og illustration af spilsystemet med angivelse af geografisk placering
• Liste over udbudte spil samt en kategorisering af, hvilken spilkategori hvert spil tilhører
• Certificering af test- og inspektionsstandarder
• Certificering af ledelsessystem for informationssikkerhed
• Certificering af sårbarhedsscanning
• Certificering af indtrængningsefterprøvning 		
• Certificering af Spillemyndighedens program for styring af
systemændringer
Spillemyndigheden kan kræve, at yderligere oplysninger indsendes.
Punkt 18
Bilag, som skal vedlægges, hvis forholdet kræver det
Bilagene skal være på dansk eller engelsk.
De angivne bilag skal vedlægges hvis det er relevant.
• Redegørelse for eventuelle netværksspil
• White label - kontrakter indgået med white label selskaber/virksomheder
• Dokumentation for login- og registreringsprocedurer ved udbud
af spil på mobile enheder
Andet
Hvis I har spørgsmål til informationer om spiludbud, kan I kontakte
Spillemyndigheden på mail@spillemyndigheden.dk. I kan sende
krypteret mail til os via vores hjemmeside – Kontakt.
En uddybende vejledning findes på spillemyndigheden.dk.
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Behandling af persondata
Da du med denne ansøgning angiver personoplysninger, er vi efter
databeskyttelsesforordningen forpligtet til, at give dig en række
oplysninger om vores behandling af dine persondata.

Hvor personoplysningerne stammer fra
Spillemyndigheden behandler personoplysninger, som du selv har
afgivet til Spillemyndigheden i forbindelse med din ansøgning.

Spillemyndigheden
Englandsgade 25, 6. sal
5000 Odense C

Spillemyndigheden kan også behandle oplysninger om dig, som vi
modtager fra andre privatpersoner, myndigheder, og virksomheder,
fx som led i en lovbestemt indberetningspligt.

CVR: 34730415
Telefon: 72 38 79 13
E-mail: mail@spillemyndigheden.dk

Opbevaring af personoplysninger
Vi opbevarer personoplysninger så længe det er nødvendigt for at
behandle din ansøgning. Vi lægger i den forbindelse vægt på ansøgningens kompleksitet, når vi skal fastlægge, hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret.

Persondatabeskyttelse
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg
E-mail: DPO@ufst.dk
Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger
Spillemyndigheden har ansvaret for at sikre et ordentligt og reguleret
spilmarked i Danmark. Vores kerneopgaver i henhold til spillelovgivningen er at beskytte spillere, herunder særligt unge eller andre
udsatte personer, mod at blive udnyttet gennem spil. Dette sker
blandt andet ved at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og
gennemsigtig måde.

Automatiske afgørelser, herunder profilering
Spillemyndigheden anvender ikke automatiske afgørelser, herunder
profilering.
Retten til at trække samtykke tilbage
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af
persondata i forbindelse med din ansøgning med den konsekvens, at
Spillemyndigheden skal ophøre med at behandle dine personoplysninger.
Hvis du vælger at tilbagekalde dit samtykke, 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 tilbagekalder dit samtykke, kan vi ikke behandle din
ansøgning.

Spillemyndigheden behandler personlysninger om borgere og virksomheder, som indsendes til brug for behandling af en ansøgning om
tilladelse til at udbyde spil. Personoplysningerne behandles dermed
som led i de opgaver, vi har fået pålagt som offentlig myndighed.

Du tilbagekalder dit samtykke ved at kontakte os via kontaktformularen på spillemyndigheden.dk/kontakt eller ved at sende en e-mail til
mail@spillemyndigheden.dk.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger følger det
samtykke der er givet i forbindelse med indsendelsen af ansøgningen.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder, når Spillemyndigheden behandler
personoplysninger om dig. Du kan læse nærmere om rettighederne
nedenfor. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte
os.

Kategorier af personoplysninger
Spillemyndigheden behandler følgende kategorier af almindelige
personoplysninger:
o
o
o
o
o

Identifikationsoplysninger
Økonomi- og erhvervsmæssige oplysninger
Familiemæssige forhold
Bevægelses- opholdsmønstre
Personalemæssige forhold (ej følsomme)

Herudover behandler Spillemyndigheden oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser.
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Spillemyndigheden videregiver sjældent personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Spillemyndigheden er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af oplysningerne, er du
altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
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Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Modtagere eller kategorier af modtagere
Spillemyndigheden videregiver ofte personoplysninger til vores
databehandlere og andre offentlige myndigheder som led i vores
almindelige opgavevaretagelse og på baggrund af samtykke fra ansøgere. Det kan følge af lovgivningen, at Spillemyndigheden har en
videregivelsespligt. Oplysninger videregives eksempelvis til Skattestyrelsen/Skatteforvaltningen, politiet, domstolene og andre relevante
myndigheder.

Ret til underretning
Du har ret til at blive underrettet, når Spillemyndigheden indsamler
og behandler personoplysninger om dig. Du har blandt andet ret til at
blive oplyst om formålet og retsgrundlaget for behandlingen.
Spillemyndighedens pligt til at underrette dig kan i visse situationer
være undtaget. Dette gælder fx hvis du allerede er bekendt med
oplysningerne, eller din interesse i at få oplysningerne bør vige for
hensynet til private eller offentlige interesser.
Ret til indsigt
Du har som udgangspunkt ret til indsigt i Spillemyndighedens
behandling af dine personoplysninger. Dette betyder, at du har ret til
at få bekræftet, at der behandles oplysninger 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.

Behandling af persondata fortsat
Ret til begrænset 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 et 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.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et
struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få
overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden
uden hindring.
Opbevaring og sletning
De oplysninger, som Spillemyndigheden indhenter og behandler om
dig, vil blive behandlet og opbevaret i Spillemyndighedens it-systemer. Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere tjener et
sagligt formål. Det konkrete tidspunkt for sletning afhænger af, hvor
længe opbevaring af oplysningerne er nødvendig for opfyldelsen af
formålet med indsamlingen.
Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside
datatilsynet.dk.

2021.02

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds
med den måde, Spillemyndigheden behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk
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