Ansøgningsskema til brug for
Fødevarestyrelsens
godkendelse af
desinfektionsmidler m.v.
Ansøgende virksomheds navn og adresse

Øvrige oplysninger om forhandleren
Telefon

E-post

Kontaktperson
CVR nummer
Produktets fulde navn
Type af virksomhed
Enkeltmandsvirksomhed

Interessentselskab (I/S)

Kommanditselskab (K/S)

Ansøgt(e) anvendelse(r)
Desinfektion
(baktericid og
fungicid)

Baktericid

Fungicid

Hygiejne før malkning

Pattedypning/spray

Evt. Beskrivelse eller bemærkninger

Produktets aktivstoffer er i overensstemmelse med Biocidforordningens Produkt Type 3 for pattedypningsmidler og/
eller Produkt Type 4 for desinfektionsmidler til fødevarebranchen, i henhold til direktiv 98/8/EF (biociddirektivet) og
forordning (EU) nr. 528/2012 (forordningen om biocidholdige produkter). Derudover markedsføres produktet i henhold
til Biocidforordningens Artikel 95 liste (stk 2)
Ja

Underskrift

Nej

Dato

Recept (fuldstændig sammensætning)
Entydig

Cas.nr.

kemisk
betegnelse

Produktets vægtfylde

Koncentration

Koncentration i

Tilsat som (afkryds)

i produktet i
g/kg eller g/l

brugsopløsning
Laveste
Højeste

Aktivstof

Hjælpestof

Fortynding af produktet ved fremstilling af brugsopløsning

Minimum

Maksimum

Produktnavn
Dokumentation for produktets teknologiske effekt (hvis desinficerende) i form af europæisk suspensionsprøvning:
Desinfektionsmidler: DS/EN 13697. Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler. Kvantitativ non-porøs
overfladeprøvning til evaluering af bakterie- og/eller svampedræbende aktivitet af kemiske desinfektionsmidler til
brug i fødevareindustrien, hos forbrugere samt institutioner.
Pattedyp/spray: DS/EN 1656. Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler. Kvantitativ suspensionsprøvning
til vurdering af bakteriedræbende effekt af midler til anvendelse på veterinærområdet.
Bilag nr.

Dokumentation

Udfyld blanketten på skærmen og send den med e-post til desgodkend@fvst.dk Hvis datamængderne er for store via mail, kan en USB-nøgle
sendes til Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
Denne blanket findes i en elektronisk udgave på www.foedevarestyrelsen.dk og på www.virk.dk

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.
De heri angivne rettigheder kan kun anvendes af fysiske personer, enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og
kommanditselskaber, samt udenlandske selskabskonstruktioner, der efter gældende dansk ret sidestilles hermed.
1.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Fødevarestyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores
kontaktoplysninger nedenfor.
Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
CVR-nr.: 62534516
Telefon: 72276900
Mail: 29@fvst.dk
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 Kasia Fuglevig Falkengaard Torian på følgende måder:
• På e-mail: DPO@fvst.dk

•
•

3.

På telefon: 93597011
Ved brev: Miljø- og Fødevareministeriet, Holmens Kanal 42,1060 København K, att. DPO Kasia F. F.
Torian
Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
•
Formålet med behandlingen af ansøgningen er at vurdere om desinfektionsmidlet kan godkendes.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
•
Bekendtgørelse nr. 134 af 11/02/2013 om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m. § 4.
4.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
•
Navn, adresse, CVR-nummer, e-mail og telefonnummer
5. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi
vil lægge vægt på om formålet med at opbevare oplysningerne stadigvæk er til stede, når vi skal fastlægge, hvor længe dine
oplysninger vil blive opbevaret.
Alle oplysninger opbevares i overensstemmelse med offentlighedslovens principper, således at de er tilgængelige af hensyn
til offentlighed i forvaltningen. I øvrigt følges Rigsrevisionens og Rigsarkivarens anvisninger for arkivalier.
6.

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 eller 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.

7.

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.

