UNGDOMSBOLIGAARHUS’ PERSONDATAPOLITIK
• Personoplysninger
Når du opretter en ansøgning hos UngdomsboligAarhus.dk, opretter vi en sag i vores itsystem. Her registrerer vi og behandler løbende persondata om dig, der som udgangspunkt
stammer fra dig selv.
Vi er derfor forpligtede til at orientere dig om, hvilke oplysninger om dig vi indhenter,
registrerer, videregiver eller i øvrigt behandler.
Som led i opnoteringen og evt. dit lejeforhold behandler vi følgende oplysninger om dig:
• Navn
• Adresse
• Fødselsdato
• E-mailadresse
• Ansøgernummer
• Telefonnummer
• Oplysninger om din samlever i relevant omfang
• Antallet af børn
• CPR-nr. (såfremt du giver samtykke hertil)
Herunder registreres også oplysninger om, hvorvidt boligen er blevet anvist af kommunen eller
om du har et kommunalt beboerindskudslån.
Vi behandler endvidere også oplysninger om din uddannelsesmæssige status iht. til gældende
lovgivning på området.
Der er en række situationer, hvor vi må behandle oplysninger om dine økonomiske forhold.
Dette kan være oplysninger om, at du har fået støtte til betaling af beboerindskud, at du er i
restance med leje eller anden pligtig pengeydelse eller om forfalden gæld.
Vi kan også behandle oplysninger om, at du har særlige behov, herunder en
funktionsnedsættelse, der gør det påkrævet, at boligen er særlig indrettet hertil. Disse
oplysninger kan være erklæringer fra læge, psykiater, psykolog eller sagsbehandler. Sådanne
oplysninger kan behandles med henblik på at afklare, om du lever op til de kriterier, der i visse
tilfælde giver dig fortrinsret til en bolig eller berettiger dig til en bolig med særlig indretning. Vi
behandler disse oplysninger om dig, hvis du søger om dispensation for indstillingskriterier
gennem Det Regionale Indstillingsudvalg, som Kollegiekontoret administrerer.
Vi behandler også oplysninger om, at du har særlige behov, hvis du søger en startbolig. Sådanne
oplysninger kan være erklæringer fra læge, psykiater, psykolog eller sagsbehandler. Vi
behandler disse oplysninger om dig, hvis du søger en startbolig iht. lov om almene boliger § 52,
stk. 1.
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For alle de nævnte personoplysninger gælder det, at de behandles i overensstemmelse med de
retningslinjer og rammer persondataforordningen sætter herfor. Jf. databeskyttelseslovens § 6,
stk. 1 og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.
• Sletning
Hvis du ikke har genansøgt 6 måneder i træk, slettes din ansøgning. Du kan til enhver tid bede
om at få din ansøgning slettet.
Ansøgningerne til RIU og til startboligerne slettes senest 6 måneder efter modtagelsen, hvis
ikke ansøgningen udmønter sig i et boligtilbud. Hvis du flytter ind i en startbolig eller får en
bolig på særlige vilkår igennem RIU, henvises til enten Kollegiekontorets persondatapolitik eller
persondatapolitikken hos den relevante boligforenings, du flytter ind i.
• Sikkerhed mv.
UngdomsboligAarhus har implementeret såvel tekniske som organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger. Disse har til formål at beskytte dine personoplysninger mod
hændelig og ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til
uvedkommende kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med
persondataforordningen.
Dette indebærer bl.a., at vi har en række sikkerhedsprocedurer, ligesom vi benytter firewall,
virusbeskyttelse, anti-spywareprogrammer og øvrige forantstaltninger, som sikrer mod
ondsindet udnyttelse af sårbarheder i anvendte it-programmer m.v.
• Formål med indsamlingen
Til formål med indsamlingen af dine oplysninger med undtagelse af dit CPR-nummer er
følgende:
•

Oprettelse af dig som bruger i UngdomsboligAarhus og administrere din søgning af en
evt. bolig hos Kollegiekontoret.

Til formål med indsamlingen af dit cpr-nummer er yderligere følgende:
•
•
•
•

Registrering af din indflytning hos Kollegiekontoret og tilmelding af dit lejemål hos en elleverandør med henblik på levering af el.
Søgefunktion ved henvendelse om forhold, der vedrører UngdomsboligAarhus.dk
Udbetale dit eventuelt tilgodehavende hos Kollegiekontoret via NemKonto.
Søge oplysning om din nye adresse i CPR registeret i forbindelse med fraflytning, hvis du
ikke selv har oplyst den.
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• Dataansvarlige og databehandlere
UngdomsboligAarhus, c/o Kollegiekontoret i Aarhus, Hack Kampmanns Plads 1-3, 1.th., 8000
Aarhus C, CVR-nr. 18139405, er dataansvarlig.
• Rettigheder for dig som registreret.
Databeskyttelseslovgivningen giver dig forskellige rettigheder, når vi behandler persondata
om dig elektronisk. Og loven pålægger os visse pligter – som fx at fortælle dig, at vi har
indsamlet eller vil indsamle persondata om dig.
Du har i den forbindelse ret til at:
•
•
•
•
•
•

anmode om at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har om dig, vi har indsamlet og brugt i
vores behandling af din ansøgning (se databeskyttelsesforordningens artikel 15)
anmode om, at vi berigtiger de personoplysninger, vi har behandler om dig (se
databeskyttelsesforordningens artikel 16)
anmode om, at vi sletter de personoplysninger, vi har om dig (se
databeskyttelsesforordningens artikel 17)
anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine personoplysninger (se
databeskyttelsesforordningens artikel 18)
anmode om dataportabilitet i det omfang, dette måtte blive aktuelt (se
databeskyttelsesforordningens artikel 20) samt
gøre indsigt mod vores behandling af dine personoplysninger (se
databeskyttelsesforordningens artikel 21).

Såfremt du har givet samtykke til behandling og videregivelse af dit cpr-nummer, gøres du
herudover opmærksom på følgende:
Der er tale om et frivilligt samtykke, hvilket betyder, at du til enhver tid kan tilbagekalde dit
samtykke i overensstemmelse med forordningens artikel 7, stk. 3 og dermed få slettet dit cprnummer ved at kontakte UngdomsboligAarhus/Kollegiekontoret.
Dine personoplysninger vil blive behandlet med den fornødne sikkerhed og fortrolighed i
overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 32, og oplysningerne vil alene
være tilgængelige for et begrænset antal medarbejdere, for hvem adgangen til
personoplysningerne er nødvendig og relevant.
I det omfang du har spørgsmål til ovenstående eller dine rettigheder til
persondataforordningen, har du altid mulighed for at kontakte UngdomsboligAarhus.dk på
email: info@ungdomsboligAarhus.dk eller tlf.: 86 13 21 66.
Du kan læse mere om persondataforordningen på Datatilsynets hjemmeside
www.datatilsynet.dk. Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan vurdere, om dine
persondata behandles lovligt – f.eks. som led i en klagesag.
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Datatilsynets kontaktoplysninger er:
Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf. 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

