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Andelsboligforeningen Haabet
CVR-nr. 2975 5515
Adresse: Ved Linden 5, 2300 København S
Telefonnummer: 3296 8843
E-mailadresse: kontakt@haabet.net
Hjemmeside: www.abhaabet.dk
For spørgsmål vedrørende andelsboligforeningens behandling af
personoplysninger, kan bestyrelsen kontaktes på: kontakt@haabet.net
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 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 brug
af billeder fra et socialt arrangement i foreningen. 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.
SLETNING AF OPLYSNINGER
Vi sletter personoplysninger om dig, når vi ikke længere har brug for dem,
f.eks. fordi du er fraflyttet foreningen,

