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Privatlivspolitik
Arbejdernes boligforening Odense, CVR nr.: 45718514 og alle oplistede selskaber* er dataansvarlig for de
oplysninger vi indsamler om dig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med
lovgivningen.
Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig
hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger
Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:
Rugårdsvej 52, 5000 Odense C
ab@abodense.dk og / eller +45 6612 4201
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Behandling af personoplysninger
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke
ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler og retslige forpligtelser.

Ansøgere på ventelister.
For at kunne stå på vores venteliste, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om
dig:
•
Navn, Adresse, Telefonnummer, E-mail, Fødselsdagsdato, Husstandens sammensætning og bolig
ønsker – Det er nødvendigt at have information vedrørende uddannelse med henblik på vores
ungdomsboliger.
Personoplysninger om ansøgere indsamles til følgende formål:
•
Administration i forbindelse med tildeling af bolig, således vi kan komme i kontakt med dig.
Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag:
•
Interesseafvejning
Vi videregiver eller anvender ikke dine oplysninger til andre formål end ovenstående.
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de
ikke længere er nødvendige.
•
Ansøgere slettes fra ventelisten 2 år efter manglende betaling.

Lejere
I forbindelse med en aftale om leje af en bolig hos os, indsamler vi følgende personoplysninger om dig:
•
Navn, adresse, telefonnummer, cpr, e-mail og Husstandens sammensætning
•
Såfremt der er optaget et kommunalt indskudslån noteres dette.

Personoplysninger om lejere indsamles til følgende formål:
•
•

Udarbejdelse af lejekontrakt
Løbende administration i forbindelse med lejemålet

Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag:
•

Opfyldelse af kontrakt

Hvis du vil modtage støtte til lejen fra kommunen, vil oplysningerne herom ligeledes behandles. Såfremt
lejeforholdet betinges af, at du er under uddannelse, har vi også brug for at indhente og behandler oplysninger om dine uddannelsesmæssige forhold. Det er ligeledes nødvendigt for os at behandle oplysninger
om dig i forbindelse med tildeling af seniorbolig. I den forbindelse har vi brug for at kende dit fødselsår.
Vi opbevarer dine oplysninger i op til 5 år efter lejemålet er ophørt og økonomiske mellemværender er
afsluttet.

Tvister
Når vi skal behandle retlige tvister, har vi brug for at behandle personoplysninger for at fastlægge eller
forsvare vores retlige interesser. Vi er forpligtet til at behandle klager fra lejere og i fornødent omfang
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agere over for de lejere, der bl.a. tilsidesætter god skik og orden. I forbindelse med vores håndtering af
klagesager behandler vi en række personoplysninger.
I den forbindelse kan være nødvendigt at indsamle personoplysninger som:
•
Navn, adresse, Cpr-nummer, telefonnummer, E-mail, og økonomi.

Personoplysninger om lejere indsamles til følgende formål:

•

Afgørelse eller løsning af en retslig tvist

Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag:
•

Interesseafvejning

•

Retslig forpligtelse

Dine personoplysninger kan i forbindelse med afgørelse eller løsning af en retslig tvist videregives til relevante parter, herunder advokater, modparter, inkassofirmaer, eksterne rådgivere, finansielle partnere og
andre beslutningstagere samt offentlige myndigheder, herunder beboerklagenævnet, Boligretten og domstolene.
Vi opbevarer dine oplysninger så længe vi kan blive en del af en tvist eller krav.

Leverandører og samarbejdspartnere
For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt at, vi indsamler følgende personoplysninger om dig:
•
Navn, Telefonnummer, Adresse og CVR-nummer ved enkeltmandsvirksomheder.
Personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere indsamles til følgende formål:
•
Behandling af vores køb/ydelser
•
Administration af din relation til os
Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag:
•
Opfyldelse af kontrakt
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de
ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. leverandører og samarbejdspartnere blive slettet
•
Hvis vi bliver gjort opmærksom på, at vi har fået en ny kontaktperson

Jobansøgere
Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante leder
eller medarbejder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job. Vores
lovlige grundlag for behandling af din ansøgning er interesseafvejning.
Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden.
Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, rekrutteringsprocessen er afsluttet og efter
prøvetiden er overstået. Herefter vil ansøgning og bilag blive slettet.
Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag max i 6 måneder, hvorefter det slettes.
Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 6 måneder, indhentes særskilt samtykke hos kandidaten.
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Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug
kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Øvrige oplysninger om behandling
Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forhindre at dine oplysninger
hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes
kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Den dataansvarlige sikrer sig, at
behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt. Jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 5.
•
•
•
•
•

Backup og genetableringsprocedure for alle servere er hostet af specialister
Personlig login og adgangsopdeling
Alle medarbejdernes computere låses ved inaktivitet
Alle medarbejdernes computere låses ved 3 fejlslag
Der er udarbejdet en informationssikkerhedspolitik som alle ansatte er bekendt med.

Videoovervågning
Som led i sikkerhedsforanstaltningerne omkring Arbejdernes Boligforening Odense’ fysiske rammer, er
der videoovervågning på området. Arbejdernes Boligforening Odense vil til enhver tid sikre, at al brug af
videoovervågning, vil ske i overensstemmelse med tv-overvågningsloven.
I det tilfælde, hvor videoovervågning benyttes ved vej, gade, plads eller lignende områder, som benyttes
til almindelig færdsel, så vil Arbejdernes Boligforening Odense registrere det i politiets register over tvovervågningskameraer (POLCAM).
Alle optagelser gemmes i 30 dage, hvorefter de slettes.

Dataminimering
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde
vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger, der er
nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de oplysninger, vi
behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi holder data ajour
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante
ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så
sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte,
opdaterer vi oplysningerne.

Videregivelse af oplysninger
Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysningerne, herunder leverandører af
it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres
egne formål. I relevante tilfælde kan data blandt andet videregives til Advokat, banker, forsikringsselskaber, forsyningsselskaber, Brunata, Clorius, Apcoa parkering, Beboerklagenævnet, Electrolux, Miele, Håndværkere, Beboerhåndteringssystem og inkasso.
Vi anvender kun databehandlere i EU eller tredjelande som har de nødvendige sikkerhedsmæssige garantier, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
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Dine rettigheder
•

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og
hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og
hvem der modtager data om dig i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

•

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog
være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder
og immaterielle rettigheder.

•

Hvis du mener at de persondata vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.
Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan
rettes. Du bedes være præcis omkring din rettelse ellers vil det besværliggøre vores arbejde og
kan i visse tilfælde føre til at vi ikke kan efterkomme din rettelse.

•

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du
trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du
kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen
eller andre retlige forpligtelser.

•

Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

•

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at standse
behandlingen af dine persondata.

•

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i fald du ønsker dine oplysninger flyttet til
en anden dataansvarlig eller databehandler.

•

Vi sletter af egen drift dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål
de er indsamlet til, eller når vi ikke har en retslig grundlag til at opbevare dem længere.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om
betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du
øverst.

*
Boligforeningen Grønløkken CVR: 61402411
Faaborg Boligforening CVR: 61828419
Vissenbjerg Sogns Boligforening CVR: 86765314
Andelsboligforeningen Hedelundparken, CVR: 12652771
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