
 

Databehandlingspolitik for lejere i ejendomme administreret af Håndværkerforeningen 

I det følgende redegøres der for, hvordan Håndværkerforeningen København ("Selskabet") anvender de 

personlige oplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du indtræder som lejer i en ejendom eller bliver 

medlem af en forening som administreres af Håndværkerforeningen København. 

 

1 Indsamling af personlige oplysninger 

Vi indsamler oplysninger om dig til brug for udførslen af administration. Dette kan for eksempel omfatte dit navn, 

din e - mailadresse, din bankkontooplysning, din privatadresse og lignende identifikationsoplysninger. 

 

2 Hvad bruger vi oplysningerne til? 

Det er op til dig selv, om du vil afgive personfølsomme oplysninger til os. Vi indsamler personligt identificerbare 

oplysninger for at kunne foretage en optimal udførsel af de tjenester der er forbundet med selskabet, og 

indhenter ikke personfølsomme oplysninger udover, hvad der er sagligt og proportionalt i henhold til formålet. 

 

3 Sikkerhed 

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje 

sikkerhedspolitiske standarder. Selskabet bestræber sig således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og 

integriteten af dine personfølsomme oplysninger. 

 

4 Adgang til dine personfølsomme oplysninger mv. 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse 

mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personfølsomme oplysninger. Du har herudover også ret 

til at få korrigeret dine personfølsomme oplysninger, hvis der er behov herfor. 

 

5 Ændring af oplysninger mv. 

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, kan du 

rette henvendelse til os: Håndværkerforeningen København, Dronningens Tværgade 2A, 1302 København K  E - 

mail: hfk@hfk.dk Telefon 3312 2717 

  

6 Videregivelse af oplysninger til tredjeperson 

Vi videregiver kun oplysninger til tredjeperson, såfremt dette er nødvendigt til brug for en optimal udførsel af de 

tjenester der er forbundet med selskabet. 

 

 

 



 

7 Slettepolitik 

Håndværkerforeningen København opbevarer personfølsomme oplysninger i 5 år efter indsamlingstidspunktet. 

Håndværkerforeningen København forbeholder sig retten til at forlænge opbevaringstiden efter samtykke fra den 

berørte, såfremt dette er proportionalt med formålet. 

 

8 Udlevering af oplysninger 

Kravet om dataportabilitet er opfyldt, og Håndværkerforeningen København er dermed i stand til at udlevere 

oplysninger på dig efter forespørgsel. 

 

9 Databehandler 

Håndværkerforeningen København har ved gennemgang af eksisterende databehandleraftaler konstateret, at 

databehandlerne lever op til databeskyttelsesforordningens krav til disse. Vi vil løbende foretage eftersyn af 

databehandleraftalerne. 

 


