
Privatlivspolitik gældende for A/B Frederik 
  

• Formålene med behandling af dine personoplysninger 

Andelsboligforeningen behandler personoplysninger om dig for at varetage administrationen af 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 og kontonummer. Vi kan også bruge billeder med dig fra sociale 

arrangementer på foreningens hjemmeside. Vi kan bruge oplysninger, der er tillagt en højere grad af 

beskyttelse, f.eks. dit CPR-nummer i hvidvask-sammenhæng eller oplysninger om strafbare forhold i 

forbindelse med sager om overtrædelse af foreningens vedtægter eller husorden. Vi kan bruge 

følsomme oplysninger, f.eks. helbredsoplysninger i forbindelse med tilretninger af boligen på grund 

af handicap eller alder. 

  

• Samtykke 

Hvis vi gerne vil indsamle oplysninger om dig, som ikke er nødvendige for at opfylde vores formål, 

anmoder vi om dit samtykke. Det kan f.eks. være, at foreningen gerne vil udarbejde en liste over, 

hvad de enkelte andelshavere arbejder med. 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 bestyrelsen. 

  

• 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 f.eks. være til 

forsyningsvirksomheder i forbindelse med forbrugsregnskaber og flytninger, eller til Nets i 

forbindelse med opkrævning af boligafgift. 

  

• Opdatering af oplysninger 

De personoplysninger, vi har om beboerne, skal være rigtige. Vi beder dig derfor om at meddele, 

hvis du f.eks. skifter e-mailadresse, telefonnummer eller kontonummer.  

  
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger, f.eks. hvis du mener, at 

oplysningerne er forkerte, eller at vi behandler oplysningerne i strid med forordningen. Du kan også 

gøre indsigelse, his du ikke ønsker billeder fra foreningens aktiviteter offentliggjort på foreningens 

hjemmeside. Bestyrelsen må i disse tilfælde foretage en afvejning af, om dit ønske overstiger 

foreningens interesse i behandlingen af disse oplysninger. 

 


