Privatlivspolitik for
Wihlborgs A/S
Dataansvarlighed
Dataansvarlighed
Vi tager din persondatabeskyttelse alvorligt
Wihlborgs behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi
behandler dine data.
Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen
af dine personlige data, er
Wihlborgs A/S
CVR nr.: 14125043
Mileparken 22A, 2740 Skovlunde
Har du spørgsmål, kan du altid kontakte os på
info@wihlborgs.dk

Behandling af persondata
Størstedelen af vores kunder og lejere er erhvervskunder, hvis erhvervsmæssige oplysninger ikke er indbefattet af GDPR, udover personnavne og kontaktoplysninger. For disse, samt personoplysninger om private
lejere, er følgende vilkår gældende.

Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender data om dig i forbindelse med, at du er
lejer i en af de ejendomme, som ejes af Wihlborgs. Det
er blandt andet persondata, som vi i henhold til lovgivningen skal behandle, men også persondata, som er
nødvendige i forhold til vores lejeaftale med dig, samt i
vores kontakt med dig.
De data, vi anvender, omfatter
- Almindelige persondata, eksempelvis dit navn, din
adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse.
- Ved udlejning til privatpersoner, enkeltmandsselskaber,
interessent selskaber, kommanditselskaber samt udenlandske firmaer behandler vi CPR-nummer samt kopi
af pas/kørekort ved brug for udlejningslejekontrakter i
henhold til hvidvaskningsloven.
- Andre almindelige oplysninger, herunder tv-billeder i
forbindelse med overvågning.
Som udgangspunkt behandler vi ikke følsomme persondata om dig, medmindre vores aftale inkluderer et
behov for dette. Det kan være helbredsoplysninger i
forbindelse med særlige tilretninger af dit lejemål, oplysninger i forbindelse med modtagelse af tilskud/betaling af leje via serviceloven eller anden sociallovgivning.
Tilgængelige oplysninger fra CVR-registeret bruges til
udarbejdelse af erhvervslejekontrakter.
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Vi kan også behandle persondata om dig i forbindelse
med en klagesag, en sag om overtrædelse af husregler
og lignende. Du vil i så fald blive orienteret herom.

For at sikre kvaliteten af dine data og fortroligheden,
har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for
kontrol og opdatering af dine persondata.

Opsætning af tv-overvågning vil ske i overensstemmelse med reglerne i tv-overvågningsloven. Det betyder
blandt andet, at der vil blive skiltet med områder, hvor
der er tv-overvågning, at optagelser kun opbevares i
henhold til lovgivningen, og at optagelserne i øvrigt vil
ske på en sådan måde, at private områder, f.eks. ind ad
dør eller vindue i din lejlighed, ikke filmes.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.
Vi har defineret sletterutiner og kontrol til sikring heraf.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til
bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med
bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige
formål.
Det sker til brug for
- Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester.
- Administration af dit lejemål, herunder nødvendig
kommunikation med dig.
- Parkeringstilladelser.
- Hvis udlejer ønsker at sælge ejendommen, bliver persondata tilgængeligt i et datarum til brug for due diligence, hvilket bl.a. finder sted med lejelister og lignende.
- Fastlæggelse af retskrav eller til imødegåelse af et retskrav.
- Opfyldelse af lovkrav.
Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig,
der er relevante for os. Det samme gælder omfanget
af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data,
end dem, vi har brug for til det konkrete formål.
Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores
fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved
lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og
omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være
nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden
retlig forpligtelse.
Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig,
ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at
opdatere dine persondata løbende, enten via kontakt
med dig eller via opdatering fra offentlige databaser
(CVR-registret).
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte
og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Eventuelle ændringer bedes meddelt
til info@wihlborgs.dk med anførsel af dit kundenummer.

Vi indhenter kun persondata, som vi har lov til
Vi har som udgangspunkt brug for dine persondata for
at kunne administrere dit lejemål, hvilket er et lovligt
formål. Hvis vi ikke har et lovligt grundlag for at indhente dine persondata, indhenter vi dit samtykke, inden vi
behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om
vores legitime interesse i at behandle dine persondata
– også uden dit samtykke.
Har vi brug for dit samtykke, er dit samtykke frivilligt, og
du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Skriv til info@wihlborgs.dk, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
Vi videregiver ikke dine persondata uden vi har lov til det
Vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere
og aktører, hvis vi har en lovlig hjemmel til det. Det kan
være fordi vi er retligt forpligtet til at videregive dine
persondata, fx som led i indberetning til en myndighed, eller hvis vi har en berettiget interesse, og denne
interesse ikke overstiger hensynet til dig. Det kan bl.a.
være når vi udarbejder forbrugsregnskaber, tilmelder
beboeren som aftager af fx gas eller el-forbrug på
adressen, tilmelder opkrævningen af husleje til Nets,
korrespondance via e-boks m.v. Det kan også være, hvis
der behandles tvister i huslejenævnet eller boligretten.
Vi videregiver ikke persondata til brug for markedsføring
uden at vi indhenter dit samtykke og informerer om,
hvad dine data vil blive brugt til.
Vi videregiver ikke dine persondata med aktører uden
for EU/EØS, og vi deler ikke dine persondata med aktører i lande uden for EU/EØS.

Sikkerhed
Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om
informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed,
som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt
eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse,
og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til
dem.
Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler
følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger
om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres
faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå
datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab
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af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies
Brug af cookies
Cookies, formål og relevans
En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer
el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen
personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan
ikke indeholde virus.
Sådan sletter eller blokerer du for cookies
http://minecookies.org/cookiehandtering

Formål med cookies på vores website og relevans
Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger.
Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores
site og kan dokumentere dette over for annoncører.
Målretning af annoncering, så vi kan vise dig de annoncer vi tror er mest relevante og hvor ofte den samme
annonce vises. Sitet anvender cookies fra en følgende
tredje part, der har adgang til de pågældende cookies.
Google Analytics
www.wihlborgs.dk bruger cookies fra Google Analytics
til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Brug af personoplysninger
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os
disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse
i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om
navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.
Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb
eller den service, som oplysningerne er indsamlet i
forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at
få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet.
Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores produkter,
tjenester og teknologier, samt visning af indhold og
reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Wihlborgs A/S, skal du henvende dig
på info@wihlborgs.dk. Er der registreret forkerte data,
eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse
samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke
informationer der er registreret om dig, og du kan gøre
indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i
Persondataloven.
Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger
opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang,
som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt,
og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som
bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed
ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der
kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig
adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares
elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger slettes eller
anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de
blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes
højst i 12 måneder efter brug.
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive
nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere
og ændre nærværende retningslinjer for behandling
af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt
datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde
af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en
synlig meddelelse på vores websites.
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig,
har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke
personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det
viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om
dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve
disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver
tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres
til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid
tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage
over behandlingen af oplysninger og data vedrørende
dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens §
58, stk. 1.

Dine rettigheder
Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data
vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi
anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe
vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager
data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark
og i udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data,
vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til
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forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende
dig via info@wihlborgs.dk.
Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig,
er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal
henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine
persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke
tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til,
kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte
os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i
strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få
rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om
betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af
dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling
af dine persondata.
Du kan henvende dig til info@wihlborgs.dk, hvis du vil
gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at
ophøre med behandlingen af dine persondata.
Du har ret til at flytte dine data
Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til
rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part,
kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at
overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.
Hvis du ønsker at bruge din ret til at flytte dine data
(dataportabilitet), vil du modtage dine persondata fra os
i et almindeligt anvendt format.
Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet
eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig
svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest
en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

§
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