BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
I FORBINDELSE MED ADMINISTRATION AF VENTE/AKTIVLISTE HOS
VAMDRUP BOLIGSELSKAB

1.

Indledning

1.1

Vamdrup Boligselskab vil løbende elektronisk og på anden systematisk måde behandle
forskellige persondata om dig. Boligselskabet er derfor forpligtet til at orientere dig om,
hvilke oplysninger, der indhentes, registreres eller i øvrigt behandles og hvad formålet
med behandlingen er.

2.

Formål

2.1

Når du opnoterer dig på boligselskabets vente/aktivliste, bliver du bedt om en række
personoplysninger. Oplysningerne er nødvendige for at kunne registrere dig som
boligsøgende og sende dig boligtilbud.

2.2

Oplysningerne er desuden nødvendige for at kunne sende dig den årlige opkrævning af
ajourføringsgebyr, så du kan bevare din plads på venteliste/aktivlisten.

2.3

Oplysningerne bliver kun brugt i forbindelse med boligselskabets administration af
vente/aktivlisten samt et evt. senere lejeforhold.

3.

Personoplysninger

3.1

Som led i din opnotering på boligselskabets vente/aktivliste behandles følgende oplysninger
om dig:
•
•
•
•
•
•
•
•

Navn
Adresse
Fødselsdato
E-mailadresse
Telefonnummer
Ægtefælles/samlevers navn og fødselsdato
Antal af børn
Boligønsker, herunder særlige behov eller ønsker

3.2

Derudover kan behandles oplysninger om evt. særlige behov med henblik på at afklare,
om du lever op til de kriterier, som i visse sammenhænge kan give dig fortrinsret på
boligforeningens venteliste

3.3

Retsgrundlaget for behandling af ovennævnte personoplysninger er
databeskyttelseslovens §6, stk 1jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk 1, litra f,
ifølge hvilken vi kan behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til
en legitim interesse.

4.

Videregivelse og sikkerhed

4.1

Vi behandler alle oplysninger fortroligt og videregiver dem ikke til tredjemand, medmindre
vi ifølge lovgivningen har hjemmel hertil.
Dette drejer sig vores IT-backup, der er outsourcet til databehandleren EG-Bolig.
Boligselskabet har implementeret såvel tekniske som organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine personoplysninger.
Boligselskabet har bl.a. installeret firewall og viruskontrol, som skal forebygge risikoen
mod ondsindet udnyttelse af sårbarheder i de anvendte IT - systemer.

5.

Sletning

5.1

Betaler du ikke den årlige opkrævning af ajourføringsgebyr eller reagerer på
påmindelsen herom, slet markeres du på vente/aktivlisten.
Det vil sige, at dine oplysninger stadig findes i vores system, men du har ikke længere et
ventelistenummer og vil ikke kunne modtage boligtilbud.

5.2

Dine oplysninger vil blive slettet helt i vores system 5 år efter den fornyelsesdato, som du
sidst har betalt gebyr til. Dine oplysninger vil herefter ikke kunne genskabes.

5.3

Du kan til enhver tid selv anmode om at blive slettet fra ventelisten.
Anmodningen skal være skriftlig (brev eller mail).

6.

Dine rettigheder

6.1

Dataansvar

6.1.1

Vamdrup Boligselskab er dataansvarlig for de oplysninger, der behandles i forbindelse
med administration af vente/aktivlisten og har i henhold til persondataloven ansvaret for,
at dine personoplysninger behandles lovligt.

6.2

Oplysningspligt

6.2.1

Persondataloven giver dig forskellige rettigheder, når der behandles persondata om dig
elektronisk. Loven pålægger også boligselskabet visse forpligtelser, bl.a. at fortælle dig,
at der indsamles eller vil blive indsamlet persondata om dig.

6.3

Indsigt, berigtigelse mv.

6.3.1

Du har ret til at vide hvilke oplysninger om dig, boligselskabet har samlet i forbindelse med
vores administration af vente/aktivlisten, ligesom du har ret til at se oplysningerne. Du kan
anmode om at få rettet eller slettet oplysninger, hvis du mener, de er forkerte eller giver et
forkert indtryk. Boligselskabet har pligt til at tage stilling til din anmodning.

6.3.2

Dine personoplysninger vil blive behandlet med den fornødne sikkerhed og fortrolighed.
Oplysningerne vil alene være tilgængelige for et begrænset antal medarbejdere, for hvem
adgangen til personoplysningerne er nødvendig og relevant

6.4

Yderligere oplysninger

6.4.1

Du har ret til at gøre indsigelse over vores behandling af dine personlysninger, og du kan
– hvis du fx ikke er enig i vores afgørelse i forhold til din indsigelse – klage over vores
behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.
Du kan læse mere om persondataloven og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside
datatilsynet.dk. Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende vurderer, om dine
persondata behandles lovligt og det er dem, der skal klages til, hvis du ikke mener, vi
overholder persondataloven.

