CUBUS
ADMINISTRATION

Cubus Administration
anpartsselskab
Dronningens Tværgade 30, 5 sal
Postboks 9060
1022 København K
Telefon: +45 70 26 99 10
Telefax: +45 33 23 50 10

Behandling af persondata for lejere
Vi anvender data om dig i forbindelse med, at du er lejer 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 vores lejeaftale med dig, samt i vores kontakt med dig.
De data, vi anvender, omfatter:
-

Almindelige persondata, eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer (fastnet og/eller mobil) og
din kontakt-emailadresse
CPR-nummer
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.
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.
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 privat områder, eksempelvis
ind ad dør eller vindue i din lejlighed, ikke filmes.

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
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
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