Privatlivspolitik
AB Rungstedlund
CVR-nr.: 20159588
Adresse: Rungsted Plads 1-21 m.fl., 2200 København N
Telefonnummer: 33 13 78 00 (Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S)
E-mailadresse: rungstedlund.ab@gmail.com
Hjemmeside: http://ab-rungstedlund.dk/

Nedenfor beskrives hvilke personoplysninger, der behandles af AB Rungstedlund. Det er angivet i parentes,
hvem der i det konkret beskrevne tilfælde forestår behandlingen af hvilke personoplysninger.

Formålene med behandling af dine personoplysninger
AB Rungstedlund behandler personoplysninger om dig for at varetage administrationen af din andel/dit
lejemål, ejendommens drift og foreningens interesser. Oplysningerne er nødvendige for at opfylde den
aftale, vi har med dig om boligen, hvilket er et lovligt formål, der ikke kræver samtykke. Vi kan endvidere
behandle personoplysninger om dig for at opfylde lovkrav eller for at fastlægge eller imødegå et retskrav.
Andelsboligforeningen behandler kun de oplysninger om dig, som vi skal bruge for at opfylde vores formål.
Kategorier af personoplysninger
Vi bruger som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger, herunder dit navn, adresse,
telefonnummer, e-mailadresse (bestyrelse og administrator) og kontonummer (administrator). Vi kan
bruge oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, fx dit CPR-nummer i hvidvask-sammenhæng
(administrator) eller oplysninger om strafbare forhold i forbindelse med sager om overtrædelse af
foreningens vedtægter eller husorden (bestyrelse og administrator). Vi kan bruge følsomme oplysninger, fx
helbredsoplysninger i forbindelse med tilladelser til indretning af boligen på grund af handicap eller alder
(bestyrelse og administrator).
Samtykke
Hvis der opstår behov for at indsamle oplysninger om dig, som ikke er nødvendige for at opfylde vores
formål, anmoder vi om dit samtykke. Hvis vi har brug for dit samtykke, har du også mulighed for at sige nej,
og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte bestyrelse eller administrator.
Videregivelse

Vi videregiver kun oplysninger om dig, hvis det er nødvendigt, enten på grund af lovgivning eller hvis
foreningen har en berettiget interesse, der overstiger hensynet til dig. Dette kan fx være til
forsyningsvirksomheder i forbindelse med forbrugsregnskaber og flytninger, eller til Nets i forbindelse med
opkrævning af boligafgift (administrator).
Sletning af oplysninger
Vi sletter personoplysninger om dig, når vi ikke længere har brug for dem, fx fordi du er fraflyttet
foreningen, og vi har fastsat procedurer for, hvornår vi sletter dine personoplysninger. Selvom du er
fraflyttet, kan dit navn fortsat fremgå af dokumenter som ombygningstilladelser,
generalforsamlingsreferater, bestyrelsesmødereferater og årsregnskaber, hvis du fx har været valgt til en
bestyrelsespost eller en udvalgspost, eller du har udtalt dig i sammenhænge, hvor der udtalelser føres til
referat.
Sikkerhed
Vi har vedtaget procedurer for, hvordan vi sikrer de personoplysninger, vi har registreret om dig.
Dine rettigheder
Du har ret til efter anmodning at få følgende oplyst:
-

hvilke oplysninger, vi behandler om dig
hvor oplysningerne stammer fra
hvad vi bruger dine oplysninger til
hvor længe, vi behandler dine oplysninger
hvem, vi videregiver dine oplysninger til

Vi gør opmærksom på, at retten til indsigt kan begrænses af hensyn til beskyttelse af andre personers
privatliv.
Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger, og til at få dine oplysninger suppleret med yderligere
oplysninger, hvis det vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige.
Du har ret til at få slettet dine oplysninger. Retten til at få slettet oplysninger kan begrænses, fx hvis
oplysningen fortsat er nødvendig for at opfylde vores lovlige formål, lovkrav eller for at fastlægge eller
imødegå et retskrav.
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger, fx hvis du mener, at
oplysningerne er forkerte, eller at vi behandler oplysningerne i strid med forordningen.
Klage

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.

