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Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 Tel +45 72 27 69 00 www.fvst.dk/kontakt
DK-2600 Glostrup Fax +45 72 27 65 01 www.fvst.dk

Den Lune Kop/Eventpartner
Stoksbjergvej 3

4690 Haslev

26-11-2019

Bekræftelse på registrering som importør

Fødevarestyrelsen har registreret virksomheden Den Lune Kop/Eventpartner, Stoksbjergvej 3, 4690 
Haslev, CVR-nr. 21822280, som importør. Dette sker på baggrund af oplysningerne i anmeldelse af 
26-11-2019.

Registreringen omfatter de aktiviteter og produkter, der er krydset af i vedlagte bilag 1. 
Virksomheden kan gå i gang med aktiviteterne på startdatoen, undtagen hvis der er tale om import 
af økologiske fødevarer fra tredjelande.

Import af økologiske fødevarer fra tredjelande må ikke påbegyndes, før der er modtaget en 
økologirapport fra Fødevarestyrelsen, jf. § 7, stk. 6, i økologibekendtgørelsen1. Økologirapporten 
udarbejdes på baggrund af de bilag, der indsendes vedrørende virksomhedens egenkontrolprogram 
for de økologiske aktiviteter.

Hvis virksomheden indfører fødevarer og evt. også fødevarekontaktmaterialer til brug i egen 
virksomhed, dvs. modtager varer fra andre EU-medlemsstater eller importerer varer fra tredjelande, 
sker registreringen efter artikel 6, stk. 2, i hygiejneforordningen2 og § 7, stk. 2, i 
autorisationsbekendtgørelsen3.

Hvis virksomheden indfører fødevarekontaktmaterialer til videresalg, dvs. modtager 
fødevarekontaktmaterialer fra andre EU-medlemsstater eller importerer fødevarekontaktmaterialer 
fra tredjelande, sker registreringen efter § 25, stk. 1, i autorisationsbekendtgørelsen.

Til orientering
Virksomheden skal til enhver tid have gode arbejdsgange og evt. et egenkontrolprogram, herunder 
en skriftlig risikoanalyse, der løbende tilpasses virksomhedens aktuelle importaktiviteter, jf. artikel 
5 i hygiejneforordningen.
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Fødevarestyrelsen vil gerne gøre importører opmærksomme på, at de kan tilmelde sig det 
nyhedsbrev, som Fødevarestyrelsen udsender, når der sker væsentlige ændringer i forhold til 
samhandel og import af fødevarer (www.foedevarestyrelsen.dk → nyheder → nyhedsbreve).

Hvis der er spørgsmål til dette brev, er virksomheden velkommen til at henvende sig til 
Fødevarestyrelsen.

Med venlig hilsen

Fødevarestyrelsen

1 Bekendtgørelse nr. 1404 af 3. december 2015 om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. 
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne med senere ændringer 
3 Bekendtgørelse nr. 1404 af 29. november 2018 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

https://www.foedevarestyrelsen.dk/
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Bilag 1. Indførsel af fødevarer fra EU-lande eller lande uden for EU, eller modtagerlager 
for fødevarer fra EU-lande

Produkt Indførsel fra 
lande uden for 
EU

Indførsel fra 
EU-
medlemslande

Modtagerlager 
for varer fra 
EU-
medlemslande

Fødevarekontaktmaterialer
Kosttilskud
Særlig ernæring
Fødevarer til særligt medicinsk formål
Tilsætningsstoffer
Gelatine eller kollagen
Fedtstoffer og olier, animalske
Blodprodukter
Kød, kødprodukter, spiselige tarme 
m.fl.
Toskallede bløddyr
Fisk og fiskeprodukter
Mælk og mælkeprodukter, inkl. 
osteprodukter og konsumis
Æg, friske
Ægprodukter, flydende, frosne m.fl.
Frølår
Honning og gelé royale
Frugt og grøntsager, friske, 
forarbejdede, frosne
Kaffe x
Te x
Kakao- og chokoladevarer x
Mel, gryn, kerner, stivelse
Morgenmadscerealier, ris, pasta m.fl.
Nødder og nøddeprodukter
Krydderier, krydderurter og 
smagspræparater
Sojasaucer m.v.
Spiritus, vin, øl, mjød m. fl.
Fedtstoffer og olier, vegetabilske

Andre ikke animalske fødevarer



Fødevarestyrelsen
      

Stationsparken 31 Tlf: +45 72276900 www.foedevarestyrelsen.dk
2600 Glostrup

Dette bilag er alene til orientering. 

Fra den 25. maj 2018 får den nye databeskyttelsesforordning virkning i EU. Samme dag træder den nye 
databeskyttelseslov i kraft. Formålet med den nye databeskyttelsesforordning er at styrke beskyttelsen af 
enkeltpersoners personlige oplysninger. 

Databeskyttelsesforordningen er relevant for dig, da du afgiver personlige oplysninger til Fødevarestyrelsen.

Oplysninger om enkeltmandsejede virksomheder betragtes også som personoplysninger. Fødevarestyrelsen 
registrerer ikke, om virksomheder er enkeltmandsejede, vi har derfor valgt at give denne orientering til alle 
fødevarevirksomheder og fødevarekontaktmateriale-virksomheder, som registreres hos os. 

De oplysninger vi skal give, er følgende:

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren.
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger.
4. Kategorier af personoplysninger.
5. Modtagere eller kategorier af modtagere.
6. Hvor personoplysningerne stammer fra.
7. Opbevaring af personoplysninger.
8. Rettigheder.
9. Klage til Datatilsynet.

I det vedlagte bilag har vi uddybet oplysningerne. Du kan læse mere på vores hjemmeside. Har du spørgsmål, 
er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i bilaget.

Med venlig hilsen

Fødevarestyrelsen

./. Bilag 1: Orientering efter databeskyttelsesforordningen.
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Bilag 1

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger mv. 

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

Fødevarestyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger. Du finder vores 
kontaktoplysninger nedenfor.

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
www.fvst.dk
CVR-nr.: 2534516
Telefon: 72 27 69 00
www.fvst.dk/kontakt

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:
 På e-mail: dpo@fvst.dk
 Ved brev: Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Fødevarestyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Fødevarestyrelsen tager sig af reglerne på 
fødevare-, veterinær- og foderstofområdet. Vi sikrer, at reglerne bliver overholdt via vejledning og via kontrol 
med fødevare- og foderstofvirksomheder, landets slagterier og veterinære forhold. Vi indsamler kun de 
personoplysninger, som er nødvendige for at kunne opfylde vores lovbestemte forpligtelser.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 kontrol og tilsyn med primærproduktion, behandling og salg af fødevarer og 

fødevarekontaktmaterialer
 kontrol og tilsyn med indførsel og udførsel af fødevarer

Sagsbehandlingen i Fødevarestyrelsen sker typisk på baggrund af ansøgning om f.eks. autorisation eller 
registrering, tilsyn/kontrol, hvor der eksempelvis kan træffes afgørelse om meddelelse af eventuelle forbud 
eller påbud, og hvor der ved overtrædelse af gældende regler kan blive tale om strafferetlig forfølgning, klage, 
anmeldelse. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den til enhver tid gældende 
fødevarelovgivning, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler primært følgende kategorier af personoplysninger:
 navn
 adresse
 telefonnummer
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 e-mail
 CVR-nummer
 IP-adresse
 domænenavn 
 fakturanumre
 kreditnotanumre
 rykkernumre

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til andre myndigheder som led i deres myndighedsudøvelse, til 
statistiske og videnskabelige formål samt forskningsformål. Det kan f.eks. dreje sig om oplysninger i 
forbindelse med forgiftninger og lignende. Tilsvarende oplysninger vil kunne udveksles med Miljø- og 
Fødevareministeriets departement eller andre myndigheder, f.eks. politiet, når det er nødvendigt for 
udførelsen af en opgave. Derudover skal visse indsamlede oplysninger videregives til EU-Kommissionen og 
de andre EU-lande.

Endelig videregiver vi personoplysninger til andre parter, hvis vi er forpligtet i henhold til anden lovgivning – 
herunder aktindsigt ifølge offentlighedsloven eller miljøoplysningsloven.

6. Yderligere indsamling af personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger fra andre offentlige myndigheder, hvis det er nødvendigt til opfyldelse af 
vores lovbestemte forpligtelser som nævnt ovenfor under punkt 3.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til 
vores indsamling, behandling og opbevaring af disse, under hensyntagen til overholdelse af arkivreglerne. Vi 
gennemgår periodisk vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst 
nødvendigt. 

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. 

8. 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
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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 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.

9. 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

