Persondatapolitik
Dataansvarlig og kontaktoplysninger:
ALBOA er dataansvarlig og kan kontaktes således:
ALBOA – Almen Boligorganisation Aarhus
Vestergårdsvej 15
8260 Viby J
CVR nr. 29462518
Email: post@alboa.dk
Telefon: 87 406 700
ALBOA er ikke forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, men vi har nedsat en gruppe, som arbejder med persondata og som vil besvare de henvendelser, som måtte komme. Din mail til post@alboa.dk vil
blive videresendt til denne gruppe.
Behandling af personoplysninger:
For beboerne indsamler ALBOA persondata til brug for opfyldelse af den indgåede lejeaftale. Det er nødvendigt for os, at behandle persondata for at kunne udleje og administrere vores boliger.
For ansøgere og ansatte medarbejdere indsamler og behandler vi de nødvendige oplysninger i forbindelse
med en rekruttering og et efterfølgende ansættelsesforhold.
For vores samarbejdspartner indsamler vi de nødvendige oplysninger for at kunne indgå og overholde den
indgåede aftale.
For alle gælder, at vi kun indsamler de persondata, som er nødvendige for at kunne indgå en ønsket aftale.
Vores retsgrundlag for behandlingen ligger i valget om at indgå en aftale med ALBOA, hvad enten det er en
lejekontrakt på en bolig, en ansættelseskontrakt eller en leverandør- og samarbejdsaftale.
Videregivelse af oplysninger:
Vi videregiver eller overlader kun dine personoplysninger til tredjeparter, når det er nødvendig for at overholde vores indgåede aftale, eller hvis det sker via en retlig forpligtelse, som påhviler os som boligorganisation og dataansvarlig.
Vi gør opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for ovenstående parters eventuelle overtrædelser af den til
enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning, men hvis vi videregiver dine oplysninger, gør vi en stor
indsats for at sikre os, at alle, som vi videregiver dine oplysninger til, lever op til den til gældende lovgivning. Det gør vi bl.a. gennem databehandleraftaler, vejledninger og politikker.
Sletning af personoplysninger:
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de ovenfor oplyste formål.

Personoplysninger på en fraflyttet beboer vil som udgangspunkt blive opbevaret i 5 år efter en fraflytning.
Personoplysninger på en fratrådt medarbejder vil blive gennemgået efter senest 3 måneder og der vil ske
en konkret vurdering af, hvad der kan slettes af oplysninger nu og hvad der skal gemmes op til 5 år.
Vi er i øjeblikket ved at gennemgå vores IT systemer med henblik på, at kunne leve op til disse krav. Der vil
løbende ske udvikling omkring dette.
Dine rettigheder:
Når vi behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:
•

•

Du har ret til indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Retten til indsigt, må dog
ikke krænke andres fundamentale rettigheder og derfor foretager vi en konkret vurdering i hvert
tilfælde.
Du har ret til at bede om at få urigtige personoplysninger rettet og til at anmode om at blive slettet
fra vores register. Vi vil, på baggrund af din henvendelse, foretage en konkret vurdering af, om vi er
forpligtet til at efterkomme din anmodning.

Klage til Datatilsynet:
Du har ret til at klage til Datatilsynet over ALBOA’s behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til
at klage til Datatilsynet, hvis du er uenig i en afgørelse, ALBOA har truffet om behandling af dine personoplysninger eller rettigheder.
Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk
Forbehold for ændringer i denne persondatapolitik
Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig
på vores hjemmeside.
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