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Gældende for VIBOs medarbejdere
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VIBOS OVERORDNEDE POLITIK FOR PERSONDATA
VIBOs principper for behandling af personoplysninger skal være baseret på:
•
Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed
•
Formålsbegrænsning
•
Dataminimering
•
Rigtighed
•
Opbevaringsbegrænsning
•
Integritet og fortrolighed
Der foretages mindst en gang årligt vurdering af principper for behandling af personoplysninger, og denne vurdering skal
dokumenteres. Ledelsen behandler alle vurderinger af overholdelse af principperne for behandling af personoplysninger.

OPLYSNINGER OM MEDARBEJDERE, AFDELINGSBESTYRELSESMEDLEMMER MV.
Oplysninger om nuværende og tidligere medarbejdere, jf. bilag 1a og 1b
Ved fratræden spærres medarbejderens konto i VIBOs mailsystem. Særligt betroede medarbejdere har efterfølgende adgang til kontoen i indtil 3 måneder efter ansættelsens ophør. Herefter slettes mailkontoen og dens indhold.
Løn- og HR-oplysninger om medarbejdere opbevares for at kunne dokumentere grundlaget for lønudbetalinger og refusioner generelt i 5 år efter udløbet af året, hvor sidste udbetaling til medarbejderen/indbetalte refusion fandt sted. Herefter
slettes fysiske og elektroniske oplysninger. Familieoplysninger slettes ved årsskifte. Data fra nøgle- og overvågningssystemer slettes automatisk efter 3 måneder.
I tilfælde, hvor der foreligger en anmeldt arbejdsskade opbevares de for sagen nødvendige oplysninger indtil krav ikke
længere kan gøres gældende mod VIBO, som hovedregel indtil 5 år efter medarbejderens fratræden.
I tilfælde, hvor VIBO, som følge af retssag, bedrageri mod VIBO eller af andre årsager, ved medarbejderens fratræden
har tilgodehavender hos medarbejderen, opbevares de for sagen nødvendige oplysninger indtil krav ikke længere kan
gøres gældende mod VIBO, som hovedregel indtil kravet er indfriet eller forældet.
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I tilfælde, hvor en fratrådt medarbejder har givet samtykke til opbevaring af kontaktoplysninger (f.eks. med henblik på indbydelse til arrangementer i VIBO) opbevares disse indtil samtykket tilbagekaldes, eller VIBO underrettes om den tidligere
medarbejders død.

Oplysninger om konsulentansatte medarbejdere, jf. bilag 1c
Konsulentansatte medarbejdere behandles overordnet samme regler som ordinære medarbejdere.
I tilfælde, hvor en fratrådt konsulentansat medarbejder har givet samtykke til opbevaring af kontaktoplysninger (f.eks. med
henblik på senere arbejde for VIBO) opbevares disse indtil samtykket tilbagekaldes, eller VIBO underrettes om den tidligere medarbejders død.

Oplysninger om afdelingsbestyrelsesmedlemmer (beboerdemokrater), jf. bilag 1.d
Oplysninger om afdelingsbestyrelsesmedlemmer slettes umiddelbart efter deres udtræden af afdelingsbestyrelsen.

Oplysninger om jobansøgere
VIBO sondrer mellem uopfordrede ansøgninger og ansøgninger, der fremkommer som følge af stillingsopslag.
Respondenter på stillingsopslag, jf. bilag 1e
Ansøgninger, som ikke fører til ansættelse, opbevares i indtil 3 måneder efter stillingen er besat. Ansøgning slettes herefter fra indbakker og udskrevne eksemplarer makuleres.
Ansøgninger, som fører til ansættelse opbevares som led i ”Oplysninger om medarbejdere”.
Uopfordrede ansøgninger, jf. bilag 1f
VIBO har valgt kun at ansætte medarbejdere, som svarer direkte på stillingsannoncer. I konsekvens af persondataforordningen slettes derfor uopfordrede ansøgninger ved modtagelsen uden yderligere behandling.

OPLYSNINGER OM BOLIGSØGENDE, JF. BILAG 1G
Oplysninger om boligsøgende (aktive og passive ventelisteopskrevne) opbevares med henblik på dokumentation af indbetalingsgrundlag i indtil 5 år efter seneste ubetalte opkrævning af opskrivningsgebyr.

OPLYSNINGER OM NUVÆRENDE OG TIDLIGERE BEBOERE, JF. BILAG 1G
Oplysninger om nuværende og tidligere beboere behandles forskelligt afhængigt at oplysningernes art:
Opbevaringstid

Sletning/anonymisering

Se relevant klassifikation
1 år efter afslutning af fraflytningssag

Se relevant klassifikation
Anonymisering

Kontaktoplysninger, beskyttede

1 år efter afslutning af fraflytningssag

Anonymisering

Familieoplysninger*, beboere

5 år efter afslutning af fraflytningssag

Anonymisering

Beboeroplysninger

5 år efter afslutning af fraflytningssag

Anonymisering

Forbrugsoplysninger

5 år efter afslutning af fraflytningssag

Anonymisering

Tilslutningsforhold

5 år efter afslutning af fraflytningssag

Anonymisering

Huslejeindbetaling

5 år efter afslutning af fraflytningssag

Anonymisering

Lejeoplysninger

5 år efter afslutning af fraflytningssag

Anonymisering

Leverandøroplysninger

5 år efter afslutning af fraflytningssag

Anonymisering

Debitoroplysninger

5 år efter afslutning af fraflytningssag

Anonymisering

Dataklasse
CPR
Kontaktoplysninger beboere

*5Disse er påkrævede for at kunne dokumentere, at bolig er tildelt i henhold til regler og lovgivning.
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Oplysning om fraflytningsdebitorer
Oplysninger om personer, som skylder VIBO penge, opbevares med henblik på inddrivelse. Oplysningerne opbevares i
10 år efter dom, og i henhold til bogføringsregler i indtil 6 år efter betaling af tilgodehavendet.
Oplysninger om skyldnere deles i særlige tilfælde med advokater, der anses at være selvstændige dataansvarlige. Advokaters oplysninger om VIBOs debitorer slettes af advokaten i henhold til vedkommendes slettepolitik.

Oplysninger om udskiftnings- og vedligeholdelsesarbejder
Oplysning om udskiftnings-, tilpasnings-, og vedligeholdelsesarbejder på beboerens bolig opfattes som oplysninger vedrørende boligen og ikke oplysninger vedrørende beboeren. Disse oplysninger opbevares som del af dokumentationen for
boligen, og slettes ikke, jf. afsnit om leverandøroplysninger.

OPLYSNINGER OM DELTAGERE I BOLIGSOCIALE INDSATSER/PROJEKTER,
JF. BILAG 1J
Det boligsociale område håndterer to hovedgrupper: Medarbejdere, som persondatamæssigt håndteres som VIBOs øvrige medarbejdere, og beboere, som deltager i aktiviteter under boligsociale helhedsplaner.
Opbevaringskravene til persondata på det boligsociale område er komplekse, og indbefatter flere kombinationer af dataansvar/databehandleransvar, ligesom forlængelser af helhedsplaner gør, at det ikke altid er muligt at estimere aktiviteters
varighed.

Oplysninger, der er til dokumentation for aktiviteter
Personoplysninger, som indsamles med henblik på evaluering af aktiviteterne over for myndighed eller tilskudsgiver, opbevares indtil aktivitetens ophør og/eller helhedsplanens ophør . Herefter slettes/destrueres persondata, som herefter kun
eksisterer i aggregeret form (diagrammer, tabeller etc.).
Ved en beboers permanent udtræden af helhedsplanens aktiviteter slettes/destrueres personoplysninger, bortset sådanne, som er nødvendige af hensyn til afrapportering til myndighed eller tilskudsgiver.

Oplysninger, der indgår i sagsforløb
Oplysninger, der indgår i individuelle sagsforløb for en beboer (individuel rådgivning mv.) opbevares i det tidsrum, hvor de
er relevante for sagsforløbet.

OPLYSNING OM LEVERANDØRER, JF. BILAG 1K
Oplysninger om leverandører omfatter kontaktoplysninger og leveranceoplysninger.
Leverandørers kontaktoplysninger opbevares med henblik på reklamation, reparation, anskaffelse af reservedele, udskiftning etc.
Leveranceoplysninger opbevares af samme årsager, samt som dokumentation af bogføringens poster. Kontaktoplysninger slettes generelt ikke, mens leveranceoplysninger slettes som økonomiregistreringer.
Leverandørs CPR-nummer opbevares i få situationer, hvor dette er nødvendigt for indberetning til offentlig myndighed
eller tilsvarende. Disse oplysninger slettes sammen med øvrige løn- og medarbejdertransaktioner.
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OVERVÅGNINGSOPLYSNINGER, JF. BILAG 1L
Data for fra elektroniske adgangsstyrings- og overvågningssystemer omfatter to dataklasser: Stamdata og løbende registreringer.
Stamdata opbevares og slettes på samme måde som medarbejder- og beboeroplysninger. Der er ikke stamoplysninger
for videoovervågning.
I tilfælde af skift i systemer overflyttes stamoplysninger til nyt system efter kontrol af fortsat rigtighed. Stamoplysninger fra
det udfasede system opbevares herefter indtil nyt system er stabilt.
Løbende registreringer slettes automatisk efter 30 dage. I visse sammenhænge overdrages optagelserne til politiets eller
anden myndigheds efterforskning. I disse tilfælde anses politiet eller anden myndighed som selvstændig dataansvarlig.

ØVRIGE FOTOS OG ANDRE OPTAGELSER
VIBOs udvikling og aktiviteter dokumenteres med foto-, video- og lydoptagelser. Disse optagelser sker med henblik på
straks- eller senere offentliggørelse i tidsskrifter og publikationer, elektroniske medier eller på anden måde.
En del af disse billeder opbevares til senere anvendelse (festskrifter, andet) i henhold til medielovgivningen i et særligt
bibliotek med begrænset adgang. Disse optagelser slettes ikke.
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Navne-, adresse-, telefon og mailoplysninger
Kontaktoplysninger for pårørende,

Kontaktoplysninger, beskyttede
Familieoplysninger, medarbejdere
Løndata

Overvågningsdata

HR-data

Navne-, adresse-, telefon og mailoplysninger

Kontaktoplysninger, almindelige

Adgangs- og overvågningssystemer

Medarbejder
Skat
HR
Beregning
Medarbejder
Leder
HR

Medarbejder

Fortrolig
Fortrolig

Do

Medarbejder,
IT-afdeling (mail)

Fortrolig

Almindelig

Løndata, uddannelse, straffeoplysFortrolig/
ninger, syge-, helbreds- og misbrugs- følsom
oplysninger, ansættelsesmæssige
sanktioner, familieforhold
Video, billeder, brug af nøglekort
Almindelig

Kontaktoplysninger, løngruppe/-sats
og skatteoplysninger, arbejdstid og
fravær

Indhold

Dataklasse
CPR

Almindelig
Fortrolig
Følsom Kilde
Fortrolig Medarbejder

Nødvendig for medarbejderadministration

Nødvendig i tilfælde af ulykkeshændelse,
forsikring etc.
Nødvendig for overholdelse af skattelovgivning, aftaler etc.

Nødvendig for opretholdelse af kontakt til
medarbejder i ansættelse og efter fratræden
Do

Legitimitetsgrundlag
Identifikation i forhold til myndigheder,
nødvendig ved bankoverførsel etc.

Flere løsninger, se overvåg- Nødvendig adgangsseparering
ningssystemer
Nødvendig i anden sammenhæng
(tryghedsskabende)

Visma HR-system
Fysisk arkiv

Visma, Lønsystem
Visma, HR-system

Visma, HR-system

Do

Lagring
Unik
Visma, lønsystem
Visma, HR-system
Fysisk arkiv
Elektronisk dokumentarkiv
Do, plus mailsystem

BILAG 1A, DATAKLASSER, NUVÆRENDE MEDARBEJDERE
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Navne-, adresse-, telefon og mailop- Fortrolig
lysninger

Kontaktoplysninger for pårørende,

Kontaktoplysninger, løngruppe/-sats
og skatteoplysninger, arbejdstid og
fravær

Løndata, uddannelse, straffeoplysninger, syge-, helbreds- og misbrugsoplysninger, ansættelsesmæssige sanktioner, familieforhold
Video, billeder, brug af nøglekort

Kontaktoplysninger, beskyttede

Familieoplysninger, medarbejdere

Løndata

HR-data

Overvågningsdata

Navne-, adresse-, telefon og mailop- Almindelig
lysninger

Kontaktoplysninger, almindelige

Almindelig

Fortrolig/
følsom

Fortrolig

Fortrolig

Indhold

Dataklasse
CPR

Adgangs- og overvågningssystemer

Medarbejder
Skat
HR
Beregning
Medarbejder
Leder
HR

Medarbejder

Do

Medarbejder,
IT-afdeling (mail)

Almindelig
Fortrolig
Følsom
Kilde
Fortrolig
Medarbejder

BILAG 1B, DATAKLASSER, TIDLIGERE MEDARBEJDERE

Nødvendig for overholdelse af skattelovgivning, bogføringslov mv.

Do

Do

Nødvendig for opretholdelse af kontakt
til medarbejder

Legitimitetsgrundlag
Identifikation i forhold til myndigheder

Nødvendig for medarbejderadministration
Nødvendig for dokumentation af refusioner mv.
Flere løsninger, se overvåg- Nødvendig adgangsseparering
ningssystemer
Nødvendig i anden sammenhæng
(tryghedsskabende)

Visma HR-system
Fysisk arkiv

Visma, Lønsystem
Visma, HR-system

Visma, HR-system

Do

Lagring
Unik
Visma, lønsystem
Visma, HR-system
Fysisk arkiv
Elektronisk dokumentarkiv
Do, plus mailsystem
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Navne-, adresse-, telefon og mailop- Fortrolig
lysninger

Kontaktoplysninger for pårørende,

Kontaktoplysninger, løngruppe/-sats
og skatteoplysninger, arbejdstid og
fravær

Løndata, uddannelse, straffeoplysFortrolig/
ninger, syge-, helbreds- og misfølsom
brugsoplysninger, ansættelsesmæssige sanktioner, familieforhold
Video, billeder, brug af nøglekort
Almindelig

Kontaktoplysninger, beskyttede

Familieoplysninger, medarbejdere

Løndata

HR-data

Overvågningsdata

Navne-, adresse-, telefon og mailop- Almindelig
lysninger

Kontaktoplysninger, almindelige

Fortrolig

Fortrolig

Indhold

Dataklasse
CPR

Adgangs- og overvågningssystemer

Medarbejder
Skat
HR
Beregning
Medarbejder
Leder
HR

Medarbejder

Do

Medarbejder,
IT-afdeling (mail)

Almindelig
Fortrolig
Følsom
Kilde
Fortrolig
Medarbejder

Flere løsninger, se overvågningssystemer

Visma HR-system
Fysisk arkiv

Visma, Lønsystem
Visma, HR-system

Visma, HR-system

Do

Lagring
Unik
Visma, lønsystem
Visma, HR-system
Fysisk arkiv
Elektronisk dokumentarkiv
Do, plus mailsystem

BILAG 1C, DATAKLASSER, KONSULENTANSATTE MEDARBEJDERE

Nødvendig adgangsseparering
Nødvendig i anden sammenhæng
(tryghedsskabende)

Nødvendig for medarbejderadministration

Nødvendig for overholdelse af skattelovgivning, aftaler etc.

Nødvendig i tilfælde af ulykkeshændelse, forsikring etc.

Do

Nødvendig for opretholdelse af kontakt til medarbejder i ansættelse og efter fratræden

Legitimitetsgrundlag
Identifikation i forhold til myndigheder, nødvendig ved bankoverførsel etc.
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Indhold

Navne-, adresse-, telefon og mailoplysninger

Navne-, adresse-, telefon og mailoplysninger

PC-oplysninger
Telefonoplysninger

Valgperiode
Stemmetal

Dataklasse
CPR

Kontaktoplysninger, almindelige

Kontaktoplysninger, beskyttede

Oplysninger om udlånt udstyr

Valgoplysninger

Almindelig

Almindelig

Fortrolig

Almindelig

Almindelig
Fortrolig
Følsom
Fortrolig

Dirigent

IT- og HR-afdeling

Afdelingsbestyrelsesmedlem,
IT-afdeling (mail)
Do

Kilde
Afdelingsbestyrelsesmedlem

Interne drev

Internt drev

Do

Lagring
Unik
Visma, lønsystem
Visma, HR-system
Fysisk arkiv
Elektronisk dokumentarkiv
Do, plus mailsystem

BILAG 1D, DATAKLASSER, AFDELINGSBESTYRELSESMEDLEMMER

Nødvendig for at administrere valg etc.

Nødvendig for at supportere og hjemkalde
udlånt udstyr

Do

Nødvendig for opretholdelse af kontakt til
afdelingsbestyrelsesmedlem i virkeperioden

Legitimitetsgrundlag
Identifikation i forhold til myndigheder, nødvendig ved bankoverførsel etc.
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Familieforhold
Andet

Lønkrav

CPR-nummer

Løn- og gageforhold

Evt. CPR

Indhold
Navn,
Mail- og postadresse
Ansøgningsoplysninger
Tidligere ansættelser,
Uddannelse

Almene personoplysninger

Kompetenceoplysninger

Dataklasse
Kontaktoplysninger

Almindelige Ansøger

Almindelige Ansøger

Almindelige Ansøger

Almindelige Ansøger

Almindelig
Fortrolig
Følsom
Kilde
Almindelige Ansøger

I særlig mailboks/
aflåst skab

I særlig mailboks/
aflåst skab

I særlig mailboks/
aflåst skab

I særlig mailboks/
aflåst skab

Lagring
I særlig mailboks/
aflåst skab

BILAG 1E, DATAKLASSER, RESPONDENTER PÅ STILLINGSOPSLAG

Nødvendig for behandling af ansøgning

Nødvendig for behandling af ansøgning

Nødvendig for behandling af ansøgning

Nødvendig for behandling af ansøgning

Legitimitetsgrundlag
Nødvendig for behandling af ansøgning

Politik for sletning og anonymisering af personoplysninger
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Dataklasse
Kontaktoplysninger

Indhold
Navn,
Mail- og postadresse
Ansøgningsoplysninger

Almindelig
Fortrolig
Følsom
Kilde
Normalt
Ansøger
almindelige

BILAG 1F, DATAKLASSER, UOPFORDREDE ANSØGNINGER

Lagring
Slettes ved modtagelse

Legitimitetsgrundlag
Irrelevant
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Navne-, adresse-, telefon og
mailoplysninger

Navne-, adresse-, telefon og
mailoplysninger

Medlems- og opskrivningsnummer

Husstandsstørrelse
Hjemmeboende børn
Værgeforhold
Kommuneanvisning
Støttet leje
Indskudslån
Uddannelsesforhold
Restance- og gældsforhold til
VIBO

Straffeattest

Indbetaling

Kontaktoplysninger, almindelige

Kontaktoplysninger, beskyttede

Medlemsoplysninger

Ansøgeroplysninger

Strafbare forhold*

Indbetalingsoplysninger

Almindelig

Følsom

Fortrolig/følsom

Almindelig

Fortrolig

Almindelig

* krav i forbindelse med tryghedsskabende foranstaltninger i visse boligområder

Indhold

Dataklasse
CPR

Almindelig
Fortrolig
Følsom
Fortrolig

BILAG 1G, DATAKLASSER, BOLIGSØGENDE

Ansøger

Ansøger/Politiet

Ansøger,
Sociale myndigheder
Uddannelsesinstitutioner,
Egne registreringer

Egen tildeling

Do

Do

Kilde
Ansøger

Nødvendige for administration af medlemmets
rettigheder

Do

Nødvendig for opretholdelse af kontakt til ansøger

Legitimitetsgrundlag
Identifikation i forhold til myndigheder, Nemkonto etc.

Unik

Do

Lovkrav vedr. bogføring
Nødvendig for at dokumentere medlemmets
rettigheder

Do

Do,
Nødvendige for lovmedholdelige tildelinger af
Dokumenthånd- bolig, samt for efterfølgende dokumentation
teringssystem
heraf

Do

Do

Unik

Lagring
Unik

Politik for sletning og anonymisering af personoplysninger
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Indhold

Navne-, adresse-, telefon og
mailoplysninger

Navne-, adresse-, telefon og
mailoplysninger

Navne-, adresse-, telefon og
mailoplysninger

Husstandsstørrelse

Dataklasse
CPR

Kontaktoplysninger opskrevne, almindelige

Kontaktoplysninger beboere, almindelige

Kontaktoplysninger, beskyttede

Familieoplysninger, beboere

Almindelige

Fortrolige

Almindelige

Almindelige

Almindelig
Fortrolig
Følsom
Fortrolig

BILAG 1H, DATAKLASSER, NUVÆRENDE BEBOERE

Medlemsudfyldt blanket
Myndigheder

Medlemsudfyldt blanket
Myndigheder

Medlemsudfyldt blanket Leverandør
Myndigheder

Medlemsudfyldt blanket Leverandør
Myndigheder

Kilde
Beboeren
Myndigheder

Lagring
Unik
Fysisk arkiv
Elektronisk dokumentarkiv
Unik
Fysisk arkiv
Elektronisk dokumentarkiv
Mails- og kontaktregistre
Unik
Fysisk arkiv
Elektronisk dokumentarkiv
Mails- og kontaktregistre
Unik
Fysisk arkiv
Elektronisk dokumentarkiv
Mails- og kontaktregistre
Unik
Fysisk arkiv
Elektronisk dokumentarkiv
Mails- og kontaktregistre

Retslig forpligtelse i forhold til kommunale
udlejningsregler (boligstørrelse/
husstandsstørrelse)

Nødvendig for opretholdelse af kontakt til
beboer

Nødvendig for opretholdelse af kontakt til
beboer

Nødvendig for opretholdelse af kontakt til
den opskrevne

Legitimitetsgrundlag
Identifikation i forhold til myndigheder, nødvendig ved bankoverførsel etc.
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Adresse, boligtype, leje, Nej
forbrugsenheder

CPR,
Fortrolige
Kontaktoplysninger
beboer
Lejekontrakt, betalinger,
banknumre
Beboerklager, udsætningssager

Aflæsning af vand-,
Indirekte
varme- og andet forbrug

TV- og andre pakker
El-, gas-, vand-, varmeleverandører

Boligoplysninger

Beboeroplysninger

Forbrugsoplysninger

Tilslutningsforhold

Indirekte

Indhold
Adresser, boligtype,
boligstørrelse, tegninger, vedligeholdelseskonti, byggetilladelser,
vedligeholdelsesplaner
etc.

Dataklasse
Bolig- og afdelingsoplysninger

Egen databehandling
Leverandør

Forbrugsleverandør
Indhyret aflæservirksomhed

Huslejekontrakt
Myndigheder

Egen databehandling

Almindelig
Fortrolig
Følsom
Kilde
Nej
Egen databehandling

Leverandør

Egen databehand-ling

Myndigheder

Unik

Lagring
Unik, bolig

Kontraktopfyldelse i forhold beboer

Kontraktopfyldelse i forhold beboer
I visse tilfælde servicelovens §165 om tilbagebetaling (5 år)

Retslig forpligtelse efter boliglovgivning mv.
Beboer er nøgle for bogholderitransaktioner
I visse tilfælde servicelovens §165 om tilbagebetaling (5 år)

Irr

Legitimitetsgrundlag
Irr
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leje- og forbrugsoplysninger, der er nødvendige for lejeopgørelse,
opkrævningsoplysninger

Kontaktoplysninger,
Almindelioplysninger om tidligere ge
leverancer, betalingsforhold og evt. uoverensstemmelser/retssager

Lejeoplysninger

Leverandøroplysninger

Debitoroplysninger

Bogføringsoplysninger
Almindeliog oplysninger som
ge
ligger til grund for øvrige
bogføringsoplysninger

Selskabsøkonomiske
oplysninger

Egen databehandling

Opgørelse af tilgodeha- Almindelivender, kontaktoplysnin- ge
ger, domsoplysninger
mv. der er nødvendigt
for forfølgelse af tilgodehavender

Egen databehandling

Fremsendt kontaktoplysninger
Fremsendte tilbud,
informationsmateriale,
Fremsendte fakturaer

Indirekte
Selskabsøkonomiske
(knyttet via oplysninger
lejeroplysninger

Indhold
Periode, leje, opkrævningsdato, rykkedato,
indbetalingsdato, tilbagebetalingsdato

Dataklasse
Huslejeindbetaling

Almindelig
Fortrolig
Følsom
Kilde
Almindeli- Egen databehandling
ge
Myndigheder

irr

Lagring
Myndigheder

Legitim interesse i debitorforfølgelse
Bogføringslovgivning

Legitim interesse af hensyn til løbende kontakt
og reklamationer
Legitim interesse som følge af bogholderitransaktioner, opgørelse og identifikation af debitor-/
kreditorforhold

Legitim interesse som følge af bogholderitransaktioner, opgørelse og identifikation af debitor-/
kreditorforhold
Bogføringslovgivning
I visse tilfælde servicelovens §165 om tilbagebetaling (5 år)

Kontraktopfyldelse i forhold beboer
Bogføringslovgivning
I visse tilfælde servicelovens §165 om tilbagebetaling (5 år) (indretning af bolig)

Legitimitetsgrundlag
Kontraktopfyldelse i forhold beboer
I visse tilfælde servicelovens §165 om tilbagebetaling (5 år)
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Indhold

Navne-, adresse-, telefon og mailoplysninger

Navne-, adresse-, telefon og mailoplysninger

Husstandsstørrelse

Adresser, boligtype,
boligstørrelse, tegninger, vedligeholdelseskonti, byggetilladelser,
vedligeholdelsesplaner
etc.

Dataklasse
CPR

Kontaktoplysninger beboere, almindelige

Kontaktoplysninger, beskyttede

Familieoplysninger, beboere

Bolig- og afdelingsoplysninger

Medlemsudfyldt blanket
Myndigheder

Nej

Egen databehandling

Almindelige Medlemsudfyldt blanket
Myndigheder

Fortrolige

Almindelige Medlemsudfyldt blanket Leverandør
Myndigheder

Almindelig
Fortrolig
Følsom
Kilde
Fortrolig
Beboeren
Myndigheder

BILAG 1I, DATAKLASSER, TIDLIGERE BEBOERE

Lagring
Unik
Fysisk arkiv
Elektronisk dokumentarkiv
Unik
Fysisk arkiv
Elektronisk dokumentarkiv
Mails- og kontaktregistre
Unik
Fysisk arkiv
Elektronisk dokumentarkiv
Mails- og kontaktregistre
Unik
Fysisk arkiv
Elektronisk dokumentarkiv
Mails- og kontaktregistre
Unik, bolig
Irr

Retslig forpligtelse i forhold til dokumentation
for kommunale udlejningsregler(boligstørrelse/
husstands-størrelse), boligstørre

Nødvendig for opretholdelse af kontakt til tidligere beboer vedr. flyttesag

Nødvendig for opretholdelse af kontakt til tidligere beboer vedr. flyttesag

Legitimitetsgrundlag
Identifikation i forhold til myndigheder, herunder boligstøtte
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Aflæsning af vand-,
Indirekte
varme- og andet forbrug

TV- og andre pakker
El-, gas-, vand-, varmeleverandører

Periode, leje, opkrævningsdato, rykkedato,
indbetalingsdato, tilbagebetalingsdato

Forbrugsoplysninger

Tilslutningsforhold

Huslejeindbetaling

Almindelige

Indirekte

CPR,
Fortrolige
Kontaktoplysninger
beboer
Lejekontrakt, betalinger,
banknumre
Beboerklager, udsætningssager

Beboeroplysninger

Dataklasse
Boligoplysninger

Almindelig
Fortrolig
Indhold
Følsom
Adresse, boligtype, leje, Nej
forbrugsenheder

Egen databehandling
Myndigheder

Egen databehandling
Leverandør

Forbrugsleverandør
Indhyret aflæservirksomhed

Huslejekontrakt
Myndigheder

Kilde
Egen databehandling

Myndigheder

Leverandør

Egen databehand-ling

Myndigheder

Lagring
Unik

Kontraktopfyldelse i forhold beboer
I visse tilfælde servicelovens §165 om tilbagebetaling (5 år)

Dokumentation for kontraktopfyldelse i forhold
til tidligere beboer

Kontraktopfyldelse i forhold beboer
I visse tilfælde servicelovens §165 om tilbagebetaling (5 år)

Retslig forpligtelse efter boliglovgivning mv.
Tidligere beboer er nøgle for bogholderitransaktioner
I visse tilfælde servicelovens §165 om tilbagebetaling (5 år)

Legitimitetsgrundlag
Irr
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Adresse, boligtype, leje, Nej
forbrugsenheder

CPR,
Fortrolige
Kontaktoplysninger
beboer
Lejekontrakt, betalinger,
banknumre
Beboerklager, udsætningssager

Aflæsning af vand-,
Indirekte
varme- og andet forbrug

TV- og andre pakker
El-, gas-, vand-, varmeleverandører

Periode, leje, opkrævningsdato, rykkedato,
indbetalingsdato, tilbagebetalingsdato

Boligoplysninger

Beboeroplysninger

Forbrugsoplysninger

Tilslutningsforhold

Huslejeindbetaling

Almindelige

Indirekte

Indhold

Dataklasse

Almindelig
Fortrolig
Følsom

Egen databehandling
Myndigheder

Egen databehandling
Leverandør

Forbrugsleverandør
Indhyret aflæservirksomhed

Huslejekontrakt
Myndigheder

Egen databehandling

Kilde

Myndigheder

Leverandør

Egen databehand-ling

Myndigheder

Unik

Lagring

Kontraktopfyldelse i forhold beboer
I visse tilfælde servicelovens §165 om tilbagebetaling (5 år)

Dokumentation for kontraktopfyldelse i forhold
til tidligere beboer

Kontraktopfyldelse i forhold beboer
I visse tilfælde servicelovens §165 om tilbagebetaling (5 år)

Retslig forpligtelse efter boliglovgivning mv.
Tidligere beboer er nøgle for bogholderitransaktioner
I visse tilfælde servicelovens §165 om tilbagebetaling (5 år)

Irr

Legitimitetsgrundlag
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Kontaktoplysninger,
Almindelige
oplysninger om tidligere
leverancer, betalingsforhold og evt. uoverensstemmelser/retssager

Leverandøroplysninger

Debitoroplysninger

leje- og forbrugsoplysninger, der er nødvendige for lejeopgørelse,
opkrævningsoplysninger

Lejeoplysninger

Opgørelse af tilgodeha- Almindelige
vender, kontaktoplysninger, domsoplysninger
mv. der er nødvendigt
for forfølgelse af tilgodehavender

Indirekte
(knyttet via
lejeroplysninger

Indhold
Bogføringsoplysninger
og oplysninger som
ligger til grund for øvrige
bogføringsoplysninger

Dataklasse
Selskabsøkonomiske
oplysninger

Almindelig
Fortrolig
Følsom
Almindelige

Egen databehandling

Fremsendt kontaktoplysninger
Fremsendte tilbud,
informationsmateriale,
Fremsendte fakturaer

Selskabsøkonomiske
oplysninger

Kilde
Egen databehandling

Lagring
irr

Legitim interesse i debitorforfølgelse
Bogføringslovgivning

Legitim interesse af hensyn til løbende kontakt
og reklamationer
Legitim interesse som følge af bogholderitransaktioner, opgørelse og identifikation af debitor-/
kreditorforhold

Legitim interesse som følge af bogholderitransaktioner, opgørelse og identifikation af debitor-/
kreditorforhold
Bogføringslovgivning
I visse tilfælde servicelovens §165 om tilbagebetaling (5 år)

Legitimitetsgrundlag
Kontraktopfyldelse i forhold beboer
Bogføringslovgivning
I visse tilfælde servicelovens §165 om tilbagebetaling (5 år) (indretning af bolig)
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Indhold

Navne-, adresse-, telefon og mailoplysninger

Navne-, adresse-, telefon og mailoplysninger

Familierelationer

Indkomst-, gælds-, og
tilsvarende forhold

Skole, klassetrin, fravær, trivsel og fravær

Fritidsjobtype, arbejdsgiver,

Dataklasse
CPR

Kontaktoplysninger opskrevne, almindelige

Kontaktoplysninger beboere, almindelige

Familieoplysninger

Økonomiske oplysninger

Skoleoplysninger

Arbejdsoplysninger

Almindelige

Fortrolige

Fortrolige

Almindelige

Almindelige

Projektdeltagere
Arbejdsgivere
Myndigheder

Projektdeltagere
Skoler
Andre myndigheder

Projektdeltagere
Myndigheder

Projektdeltagere/
deltagers forældre
Myndigheder

Projektdeltagere/
deltagers forældre
Myndigheder

Almindelig
Fortrolig
Følsom
Kilde
Fortrolig
Projektdeltagere/
deltagers forældre
Myndigheder
Almindeli- Projektdeltagere/
ge
deltagers forældre
Myndigheder

Afhængig af projekttype kan indsamles oplysninger af en eller flere af efterfølgende dataklasser

BILAG 1J, DATAKLASSER, BOLIGSOCIALE PROJEKTER

Do

Do

Do

Lagring
Fysisk arkiv
Særligt elektronisk dokumentarkiv
Fysisk arkiv
Særligt elektronisk dokumentarkiv
Mails- og kontaktregistre
Fysisk arkiv
Særligt elektronisk dokumentarkiv
Mails- og kontaktregistre
Fysisk arkiv
Særligt elektronisk dokumentarkiv

Nødvendige i forbindelse med forpligtelser i
forbindelse med projekter til brydning af social
arv etc.

Nødvendige i forbindelse med forpligtelser i
forbindelse med projekter til nedbringelse af
skolefravær etc.

Nødvendige i forbindelse med social beboerrådgivning

Nødvendige for at kunne opfylde forpligtelser i
forbindelse med bl.a. ”lillebror”-projekter

Nødvendig for opretholdelse af kontakt til deltageren

Nødvendig for opretholdelse af kontakt til deltageren

Legitimitetsgrundlag
Identifikation i forhold til myndigheder, nødvendig ved bankoverførsel etc.
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-

-

-

Rådgivningsoplysninger

Portrætfotos, videoer

Situationsfotos, videoer

Egen indsamling

Egen indsamling

Projektdeltagere

Projektdeltagere
Skoler

Anvendes efter generelle regler om afbildede personers antal og afstand til grupper mv.

Almindelige

Almindelige

Almindelige

1.sprog, danskfærdighe- Almindelider
ge

Sprogoplysninger

Dataklasse
Fritidsaktivitetsoplysninger

Almindelig
Fortrolig
Indhold
Følsom
Kilde
Klub, idræt, hold, fravær Almindeli- Projektdeltagere
ge
Arbejdsgivere

Fysisk arkiv
Særligt elektronisk dokumentarkiv
Hjemmesider
Nyhedsbreve og andet
informations-materiale
Facebook*
Fysisk arkiv
Særligt elektronisk dokumentarkiv
Hjemmesider
Nyhedsbreve og andet
informations-materiale
Facebook*

Lagres generelt ikke

Do

Lagring
Do

Nødvendige for dokumentation af aktivitet i
forbindelse med offentligt støttede projekter.
Nødvendige i ”markedsføring” af tilbud og
fastholdelse af deltagere i projekttilbud.

Nødvendige i forbindelse med overdragelse af
bl.a. rådgivningssager til nye projektmedarbejdere etc.

Nødvendige i forbindelse med rådgivning i
forbindelse med bl.a. integrations- og sociale
projekter

Nødvendige i forbindelse med forpligtelser i
forbindelse med integrationsprojekter etc.

Legitimitetsgrundlag
Nødvendige i forbindelse med forpligtelser i
forbindelse med integrationsprojekter etc.
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Indhold

Navne-, adresse-, telefon og mailoplysninger

Leveringstidspunkt,
vareart, antal og priser
Betalingsoplysninger
Reklamationsoplysninger

Dataklasse
CPR

Kontaktoplysninger

Leveranceoplysninger

Almindelige

Almindelige

Almindelig
Fortrolig
Følsom
Fortrolig

Leverandøren selv,
Egen indsamling

Leverandøren selv,
Offentlige opslagsværker

Kilde
Leverandøren selv

Afhængig af leverandørens forhold kan indsamles oplysninger af en eller flere af efterfølgende dataklasser

BILAG 1K, DATAKLASSER, LEVERANDØRER

Unik,
Mails,
Byggesagsdokumenter

Unik,
Mails- og kontaktregistre

Lagring

Nødvendige for håndtering af betaling, dokumentation af betaling, håndtering af garantiforløb, reparation og efterfølgende genanskaffelse.

Legitimitetsgrundlag
Indsamles, hvis identifikation er påkrævet i
forhold til myndigheder, nødvendig ved bankoverførsel etc.
Nødvendig for opretholdelse af kontakt til deltageren
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-

-

Beboernummer

Registreringsnummer

Video- og fotoregistreringer

Aktiveringsoplysninger

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Tidspunkt for aktivering Almindelig
Tidspunkt for optagelse
Reference til stamoplysninger
Almindelig/
fortrolig

-

Medarbejdernummer

Løbende registreringer

Indhold

Dataklasse
Stamoplysninger

Almindelig
Fortrolig
Følsom

Do

Opsamles af udstyr

Beboeren,
Medarbejderen

Beboeren
Udlejning

Medarbejderen
HR

Kilde

Afhængig af overvågningsløsningen kan indsamles oplysninger af en eller flere af efterfølgende dataklasser

BILAG 1L, DATAKLASSER, OVERVÅGNINGSSYSTEMER

Do

Do

Do

Do

Løsningsafhængig

Lagring

Do

Do

Do

Nødvendig for identifikation af adgangsret og
individualisering af faktisk adgang ved efterforskning
Do

Legitimitetsgrundlag
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Godkendt af organisationsbestyrelsen
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Boligforeningen VIBO
Sankt Peders Stræde 49 A
1453 København K
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Kontakt:
Telefon 33 42 00 00
Mail
VIBO@VIBO.dk

Ekspeditionstid:
Mandag - torsdag kl. 10 - 14
Fredag
kl. 10 - 13

Info:
CVR-nummer 36 51 17 10
EAN-nummer 5790002192685
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