BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER PÅ BYGGESKADEFONDENS PORTAL

INDLEDNING
I det følgende beskrives Byggeskadefondens (BSF) behandling af personoplysninger i forbindelse
med driften af BSF's portal for boligorganisationer, kommuner, eftersynsfirmaer, administrationsorganisationer og forretningsførere.
Nedenstående beskrivelse er udarbejdet baseret på bestemmelserne i databeskyttelsesforordningens1 artikel 13 om oplysningspligt. Udover bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen henvises der i nedenstående til de relevante bestemmelser i databeskyttelsesloven2.

DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER
Dataansvarlig for behandling af personoplysninger er:
Byggeskadefonden
Studiestræde 50
1554 København V
33762000
bsf@bsf.dk

DATABESKYTTELSESRÅDGIVER
Byggeskadefondens databeskyttelsesrådgiver (DPO) er:
Caroline Bang
Byggeskadefonden
33762152
cjo@bsf.dk

FORMÅL OG RETSGRUNDLAG
I forbindelse med tilmelding til og anvendelse af BSF's portal, registrerer vi en række oplysninger,
herunder navn på den pågældende bruger, brugerens rolle på portalen samt tidspunkt for en indberetning og tilmelding til renoveringssager. Derudover registreres oplysninger om navn og e-mailadresse på de medarbejdere, som via portalen indberetter eftersyn. Vi behandler disse oplysninger
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Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel
forordning om databeskyttelse)
2 Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)

for at kunne lade relevante brugere anvende portalen og dens funktioner samt vedligeholde portalen,
og sikre driften.
4.1.1

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i forbindelse med ovenstående formål er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Heraf følger,
at behandlingen af personoplysninger er lovlig, hvis behandling er nødvendig af hensyn til udførelse
af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som
den dataansvarlige har fået pålagt.

TIDSRUM FOR OPBEVARING
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog
kan vi oplyse dig om, at vi bl.a. vil lægge vægt på om;
•

det fortsat er relevant at behandle dine personoplysninger som led i vores administrative
sagsbehandling,

•

notat- og journaliseringshensyn tilsiger, at vi skal opbevare dine personoplysninger,

når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

DINE RETTIGHEDER
Du har efter databeskyttelseslovgivningen nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af
dine personoplysninger. Overordnet set har du følgende rettigheder:
-

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi
behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

-

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

-

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

-

Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine
personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med
henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte
en person eller vigtige samfundsinteresser.

-

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige
behandling af dine personoplysninger.

2

-

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage
dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt
at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan læse mere om dine rettigheder
i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

KLAGEMULIGHED
Hvis du er utilfreds med Byggeskadefondens behandling af dine oplysninger, kan du altid rette henvendelse til Byggeskadefonden på de i pkt. 2 angivne kontaktoplysninger.
Du kan også klage til Datatilsynet:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf. 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk
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