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B E H A N D L I N G  A F  P E R S O N O P L Y S N I N G E R   

I  F O R B I N D E L S E  M E D  A D M I N I S T R A T I O N  A F  V E N T E L I S T E  

 

 

 

1. INDLEDNING 

1.1 Som opnoteret på vores venteliste www.Boligsilkeborg.dk (herefter "BoligSilkeborg") behandler 

vi en række oplysninger om dig elektronisk. Som dataansvarlig er vi forpligtet til at orientere dig 

om, hvilke oplysninger om dig vi indhenter, registrerer eller i øvrigt behandler, og hvad formålet 

med behandlingen er mv. Dette kan du læse om i de følgende afsnit 

 

1.2 BoligSilkeborg ejes og drives i fællesskab af AAB Silkeborg (CVR. 38204319), Arbejdernes 

Byggeforening (CVR 38239619) og Silkeborg Boligselskab (CVR 27194516). 

 

 

2. FORMÅL MED BEHANDLINGEN 

2.1 Når du opnoterer dig på vores venteliste, bliver du bedt om at opgive en række personoplysninger. 

Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan registrere dig som boligsøgende, kontakte dig med 

boligtilbud og informere dig om nyheder relateret til din boligsøgning.  

 

2.2 Vi skal endvidere bruge oplysningerne, når vi skal kontakte dig om betaling af gebyr, således at du 

kan bevare din plads på ventelisten. 

 

2.3 De oplysninger, du giver os, bliver kun brugt i forbindelse med vores administration af ventelisten 

samt den eventuelle senere udlejning af bolig til dig (se afsnit 4). 

 

 

3. PERSONOPLYSNINGER OG BEHANDLINGSGRUNDLAG 

3.1 Som led i opnoteringen på ventelisten behandler vi følgende oplysninger om dig: Navn, adresse, 

fødselsdato (ved fuldt cpr-nr., kræves samtykke), e-mailadresse, tildelt ansøgernummer, 

telefonnummer, oplysninger om ægtefælle/samlever i relevant omfang, antallet af børn i relevant 

omfang samt oplysninger om ønsker til den bolig, du søger, herunder om du har særlige behov 

eller ønsker. Såfremt der er søgning til studieboliger, indsamler vi yderligere oplysninger om 

uddannelsens art, starttidspunkt samt uddannelsens forventede sluttidspunkt. 

 

3.2 Retsgrundlaget for behandlingen af ovennævnte personoplysninger er databeskyttelseslovens § 

6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, ifølge hvilken vi kan behandle 

dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til en legitim interesse, og dine 

interesser ikke går forud herfor. Vores legitime interesser er, at vi skal kunne identificere dig og 

dine boligønsker, således at vi kan tilbyde dig en passende bolig samt kontakte dig om nyheder 

relateret til din boligsøgning. 

 

Vi behandler endvidere oplysninger om betaling af ajourføringsgebyr samt oprykningsgebyr, 

herunder om betalingsformerne Dankort/kreditkort/MobilePay. Vi benytter ePay som 

betalingsformidler. ePay er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende krav for 
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betalingsindløsere, herunder krav til sikkerhed. Endvidere er ePay ansvarlig for, at 

kreditkortnumre og koder sikkerhedsmæssigt håndteres i henhold til de krav, som er opstillet i 

henhold til Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).  

Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, 

stk. 1, litra b, idet oplysningerne er nødvendige for at kunne opfylde den aftale om betaling af 

ventelistegebyr, vi har indgået med dig. 

 

3.3 Derudover kan vi behandle oplysninger om dine eventuelle særlige behov med henblik på at 

afklare, om du lever op til de kriterier, som i visse sammenhænge kan give dig fortrinsret på vores 

venteliste. Vi kan behandler disse oplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan overholde en 

forpligtelse, som fastsat i anden lovgivning mv. eller forfølge en legitim interesse, der udspringer 

af anden lovgivning mv., jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 2. Sådan lovgivning er bl.a. 

bestemmelserne i Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. 

 

 

4. KATEGORIER AF MODTAGERE 

4.1 De enkelte boligorganisationer under BoligSilkeborg anvender personoplysningerne fra 

BoligSilkeborg til oprettelse af et nyt lejeforhold, når den boligsøgende har accepteret tilbuddet. 

Der sker ikke samkøring eller udveksling af data omkring det enkelte leje- og kundeforhold på 

tværs af Boligorganisationerne. 

 

4.2 Vores hjemmeside bliver hostet af eksterne leverandører, som behandler oplysningerne på vores 

vegne og efter instruks fra os. 

  

4.3 Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med 

en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af BoligSilkeborg.dk. Eventuel videregivelse i 

sådan situation vil ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i 

databeskyttelsesloven. 

 

5. SLETNING 

5.1 BoligSilkeborg opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er et sagligt 

formål med opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for BoligSilkeborg at opbevare 

oplysningerne. Perioden vil under normale omstændigheder være i 5 år efter seneste betalte 

medlemsgebyr. 

  

5.2 Hvis dine personlige oplysninger ændrer sig, eksempelvis din e-mail, eller hvis du ikke længere 

ønsker at bruge de tjenester, som du eventuelt har tilmeldt dig på Bolig Silkeborg.dk, er det muligt 

at opdatere eller slette dine personlige oplysninger ved enten at logge ind på din profil på 

BoligSilkeborg.dk eller sende en e-mail til info@BoligSilkeborg.dk 

 

5.3 Du kan til enhver tid anmode om at blive slettet fra ventelisten, jf. pkt. 6 nedenfor. 
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6. INFORMATION OM DINE RETTIGHEDER MV. 

6.1 Du har efter databeskyttelseslovgivningen nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling 

af dine personoplysninger.  

 

6.2 Du har i den forbindelse ret til at: 
 

- anmode om at få indsigt i, hvilke oplysninger 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 behandler om dig (se 

databeskyttelsesforordningens artikel 16), 

 

- anmode om, at vi sletter de personoplysninger, vi behandler 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 indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger (se 

databeskyttelsesforordningens artikel 21). 

 

6.3 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.  

 

6.4 Du kan læse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets 

hjemmeside www.datatilsynet.dk. 

 

6.5 Du har som nævnt ret til at gøre indsigelse over vores behandling af dine personoplysninger, 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 (se kontaktoplysninger nedenfor).  
  

http://www.datatilsynet.dk/
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7. KONTAKTOPLYSNINGER 

7.1 Boligorganisationens kontaktoplysninger er: 

 

AAB Silkeborg Arbejdernes Byggeforening Silkeborg Boligselskab 

Borgergade 103 Færgegården 1 Vestergade 91B 

8600 Silkeborg 8600 Silkeborg 8600 Silkeborg 

87227272 86823788 86825144 

 

info@boligsilkeborg.dk 

 

 

7.2 Datatilsynets kontaktoplysninger er: 

 

 Datatilsynet 

 Borgergade 28, 5 

 1300 København K 

 Tlf. 33193200 

 E-mail: dt@datatilsynet.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendt af lederteam 03.05.2018 

Politik er offentliggjort på hjemmesiden for Boligsilkeborg.dk                                                
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