CUBUS

Cubus Administration
anpartsselskab
Dronningens Tværgade 30, 5 sal
Postboks 9060
1022 København K

ADMINISTRATION

Telefon: +45 70 26 99 10
Telefax: +45 33 23 50 10

Behandling af persondata for foreningsmedlemmer og personer opnoterede på foreningers ventelister.
Vi anvender data om dig i forbindelse med, at du er andelshavere eller ejerlejlighedslejere i en af de ejendomme, som Cubus Administration administrere. Det er blandt andet persondata, som vi i henhold til lovgivningen skal behandle, men også persondata, som er nødvendige i forhold til at vi på vegne af foreningen kan
kommunikere med dig og administrere foreningsmedlemsskabet. Således at vi kan opfylde de rettigheder og
forpligtigelser vi har overfor dig og foreningen.
De data, vi anvender, kan omfatte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse
Cpr-nummer
Billedlegitimation
Bankkontonummer
Pengepligtige ydelser til foreningen
Forbrugsoplysninger, herunder varmevand- og elforbrug
Andelsværdi
Husstand og familieforhold
Udlejningsforhold

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anvendelse af lejligheden
Fuldmagtsforhold
Tegningsrettigheder
Betalingsmisligholdelser
Eksklusionssager
Advarsler og klager
Tinglyst gæld, servitutter og rettigheder i ejendommen
Dødsfald, rekonstruktion og konkurs
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.
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.

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 lejlighed, herunder nødvendig kommunikation med dig
Fastlæggelse af retskrav eller til imødegåelse af et retskrav
Opfyldelse af lovkrav

Cvr.-Nr: 30 50 46 07
anpartsselskab
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