Privatlivspolitik for Bormes.dk
1. Vi håndterer dine personoplysninger på en sikker måde
Når vi modtager personoplysninger om dig, er det vigtigt, at du har tillid til, at vi behandler dine
personoplysninger på en sikker måde.
Dataansvarlig kontaktperson: Annette Dindorp, annette@dindorp.eu

2. Behandling af personoplysninger
Vi modtager personoplysninger om dig, når du booker via vores hjemmeside www.bormes.dk.
Vi beder kun om almindelige personoplysninger og vi behandler kun dine personoplysninger ud fra
legitime interesser, dvs. i forhold til formålet (udlejning og regnskab), jf.
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1.
Vi behandler følgende almindelige personoplysninger:



Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, antal personer i lejeboligen
Mail-korrespondance i forbindelse med udlejningen, fx ankomsttidspunkt

Vi opfordrer til, at du i mail-korrespondancen kun oplyser almindelige personoplysninger. Hvis du
uopfordret giver følsomme oplysninger, f.eks. helbredsoplysninger sletter vi disse oplysninger
senest når lejemålet er afsluttet.
Vi indsamler og behandler ikke yderligere personoplysninger.

3. Videregivelse af dine personoplysninger
For hus 1 gælder, at vi ikke videregiver personoplysninger.
For hus 2 gælder, at vi videregiver de nødvendige oplysninger til husets ejer, dvs. navn i forbindelse
med regnskab og telefonnummer, hvis det er nødvendigt for ejeren at kontakte dig som lejer.
Vi videregiver de nødvendige oplysninger til SKAT, hvis de anmoder om det i forbindelse med
kontrol af regnskab.

4. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Af praktiske og administrative hensyn, herunder hensynet til regnskab og SKATs evt. kontrol,
opbevarer vi dine almindelige personoplysninger i op til 5 år.
Vi indsamler ikke oplysninger om din digitale adfærd (din adfærd på vores hjemmeside, fx fra
cookies, ip-adresser og login-oplysninger).

5. Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når vi behandler
personoplysninger om dig:
•
•
•
•
•
•
•

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
Retten til begrænsning af behandling
Retten til udlevering af data i et almindeligt anvendt format
Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at
henvende dig den dataansvarlige, se kontaktoplysninger øverst i dokumentet.
Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, vil
dette ske så hurtigt som muligt. Sletning kan medføre, at et kommende lejemål annulleres, du vil i
så fald blive informeret om dette.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

6. Opdateringer og revisionshistorik
Denne Privatlivspolitik er 1. udgave og er gældende fra den. 25. maj 2018.
Privatlivspolitikken offentliggøres på hjemmesiden.
Det kan være nødvendigt løbende at opdatere denne politik. Opdateringer med revisionshistorik vil
fremgå af hjemmesiden.

