Persondatapolitik for Fonden for Håndværkskollegier
Denne persondatapolitik forklarer, hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med driften af
Fonden for Håndværkskollegier.

Dataansvarlig
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Fonden for Håndværkskollegier
Strandgade 52
1401 København K
CVR-nr. 4128 1987
E-mail: info@ffhk.dk
Telefon: +45 5353 1412

Kontakt
Hvis du har generelle spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os
på telefon +45 5353 1412 (mandag – fredag kl. 09:00-16:00) eller på e-mail info@ffhk.dk.

Beskrivelse af behandlingen
Nedenfor har vi redegjort for vores behandling af personoplysninger.
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Behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit hverv som bestyrelsesmedlem i
Fonden for Håndværkskollegiers bestyrelse

I forbindelse med dit hverv som bestyrelsesmedlem i Fonden for Håndværkskollegiers bestyrelse behandler vi
en række personoplysninger om dig, herunder for at registrere dit fremmøde, dine bemærkninger ved
bestyrelsesmøder m.v. samt for at kunne udbetale honorarer til dig.

Side 1

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig, herunder:
•
•
•
•

•

Kontaktoplysninger, herunder for- og efternavn, adresse samt e-mail- og telefonoplysninger.
Honoraroplysninger, herunder bankoplysninger, honorar, særlige tillæg og skatteoplysninger.
Oplysninger om uddannelsesniveau og relevant erfaring, herunder oplysninger indeholdt i CV,
referencer, uddannelseshistorik, kvalifikationer, tidligere bestyrelseshverv m.v.
Stillingsoplysninger, herunder oplysninger om nuværende position i bestyrelsen,
tiltrædelsestidspunkt m.v.
Pasoplysninger, herunder for- og efternavn, pasnummer, fødselsdato, køn, nationalitet
Billede, herunder til brug på hjemmesiden

Vi behandler ikke følsomme personoplysninger om dig.
Kilderne til personoplysningerne
Personoplysningerne indsamles direkte fra dig.
Behandlingsgrundlaget
Vi behandler generelt dine personoplysninger med hjemmel i GDPR, art. 6.1.b samt til dels GDPR, art. 6.1.f.
Behandling vil ske med hjemmel i GDPR, art. 6.1.b, når behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen om dit
bestyrelseshverv, mens behandling vil ske med hjemmel i GDPR, art. 6.1.f, når dette ikke er tilfældet.
Vores legitime interesser i denne behandling er at kunne sikre en effektiv ledelse af Fonden for
Håndværkskollegiers aktiviteter.
Dine personoplysninger vil i nogen grad også blive behandlet med hjemmel i GDPR, art. 6.1.c, når dette er
nødvendigt for, at vi kan overholde en retlig forpligtelse, herunder bogføringslovens regler.
Opbevaring
Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i fem år fra det tidspunkt, hvor du udtræder af
bestyrelsen. I visse tilfælde vil vi opbevare dine oplysninger længere af dokumentationshensyn. I tilfælde, hvor
vi opbevarer dine personoplysninger længere end fem år fra tidspunktet, hvor du udtræder af bestyrelsen, vil
vi gøre dig opmærksom på de(t) konkrete forhold, der begrunder denne længere opbevaringsperiode.
Modtagere
Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjeparter.
Vi deler dog dine personoplysninger med en række offentlige myndigheder, herunder SKAT.

Side 2

Vi deler desuden dine personoplysninger med Jyske Bank, vores advokater og revisorer i forbindelse med
vores efterlevelse af hvidvaskreglerne.
Endelig kan dine personoplysninger overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår
Fonden for Håndværkskollegier med drift af fonden, f.eks. i relation til bogholderi og lønadministration.
Dine personoplysninger overføres ikke til lande uden for EU/EØS, medmindre der er en specifik årsag hertil. I
så fald vil sådanne overførsler ske i overensstemmelse med persondataforordningens art. 49.1.b-e.

Behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit ansættelsesforhold hos Fonden for
Håndværkerkollegier, herunder rekruttering
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I forbindelse med din ansættelse hos Fonden for Håndværkskollegier behandler vi en række
personoplysninger om dig.
Vi behandler oplysninger om dig både under rekrutteringsprocessen, ansættelsesperioden og efter endt
ansættelse.
Dine personoplysninger anvendes indledningsvist til at vurdere, om du er egnet til ansættelse, hvorefter de
ved ansættelse anvendes i forbindelse med almindelige HR-relaterede aktiviteter samt efterfølgende i
forbindelse med din fratrædelse.
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig, herunder:
•
•
•

•

•
•

Kontaktoplysninger, herunder for- og efternavn, adresse samt e-mail- og telefonoplysninger.
Lønoplysninger, herunder CPR-nummer, bankoplysninger, grundløn, løntrin, bonus, særlige tillæg,
personalefordele og skatteoplysninger.
Ansættelses- og ansøgningsoplysninger samt oplysninger om uddannelsesniveau, herunder
oplysninger indeholdt i ansøgningsmateriale/CV, tidligere ansættelsesbaggrund og referencer,
uddannelseshistorik og kvalifikationer.
Stillingsoplysninger, herunder oplysninger om nuværende stilling, titel, løntrin, medarbejdernummer,
ansættelseskontrakt, tiltrædelsestidspunkt, pensionsoplysninger og fortegnelse over
medarbejdersager.
Arbejdstidsoplysninger, herunder fortegnelse over arbejdstider (inkl. overtidsoversigt, barsel, ferie,
sygdom, orlov og andre fraværsfortegnelser).
Billede - til brug på hjemmesiden.

Vi behandler i særlige tilfælde følsomme oplysninger om dig, herunder:
•

Helbredsoplysninger, f.eks. oplysninger om sygdom.
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Kilderne til personoplysningerne
Personoplysningerne indsamles direkte fra dig i forbindelse med din ansættelse, ligesom vi kan indsamle visse
personoplysninger fra offentlige myndigheder, herunder SKAT.
Behandlingsgrundlaget
Vi behandler generelt dine personoplysninger med hjemmel i GDPR, art. 6.1.b samt til dels GDPR, art. 6.1.f.
Behandling vil ske med hjemmel i GDPR, art. 6.1.b, når behandlingen er nødvendig for indgå eller opfylde
ansættelsesaftalen med dig, mens behandling vil ske med hjemmel i GDPR, art. 6.1.f, når dette ikke er tilfældet.
Vores legitime interesser vil da være at sikre et effektivt ansættelsesforhold, samt at vi i øvrigt kan behandle
dine personoplysninger i relation til generelle HR-relaterede aktiviteter.
Dine personoplysninger vil i nogen grad også blive behandlet med hjemmel i GDPR, art. 6.1.c, når dette er
nødvendigt for, at vi kan overholde en retlig forpligtelse, herunder bogføringslovens regler.
I de tilfælde, hvor vi behandler følsomme personoplysninger, vil dette ske med hjemmel i GDPR, art. 9.2.b og
9.2.f i tillæg til art. 6.1.b, 6.1.f samt 6.1.c som nævnt ovenfor.
Når vi behandler dit CPR-nr., vil det ske med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, jf. GDPR, art.
87.
Opbevaring
Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i fem år fra det tidspunkt, hvor din ansættelse
ophører. I visse tilfælde vil vi opbevare dine oplysninger længere af dokumentationshensyn. I tilfælde, hvor vi
opbevarer dine personoplysninger længere end fem år fra tidspunktet, vil vi gøre dig opmærksom på de(t)
konkrete forhold, der begrunder denne længere opbevaringsperiode.
Modtagere
Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjeparter.
Vi deler dog dine personoplysninger med en række offentlige myndigheder, herunder SKAT.
Vi deler desuden dine personoplysninger med Jyske Bank, vores advokater og revisorer i forbindelse med
vores efterlevelse af hvidvaskreglerne.
Endelig kan dine personoplysninger overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår
Fonden for Håndværkskollegier med drift af fonden, f.eks. i relation til bogholderi og lønadministration.
Dine personoplysninger overføres ikke til lande uden for EU/EØS, medmindre der er en specifik årsag hertil. I
så fald vil sådanne overførsler ske i overensstemmelse med persondataforordningens art. 49.1.b-e.

Side 4

Behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgning om og tildeling af
kollegiebolig samt i forbindelse med det løbende lejeforhold
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Vi behandler oplysninger om dig både under ansøgningsprocessen (inkl. opskrivning på venteliste),
lejeperioden og efter ophør af lejeforholdet.
Dine personoplysninger anvendes indledningsvist i forbindelse med, at du opskrives på vores ventelister til en
kollegiebolig, hvorefter de i tilfælde af ledigt lejemål anvendes i forbindelse med ansøgningsprocessen og
efterfølgende i forbindelse med varetagelsen af lejeforholdet samt i visse tilfælde efterfølgende for ophør af
lejeforholdet, hvor der eksisterer et krav mod dig i relation til det fraflyttede.
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig, herunder:
•
•
•
•
•

Kontaktoplysninger, herunder for- og efternavn, fødselsdato, adresse samt e-mail- og
telefonoplysninger.
Ansøgningsoplysninger samt oplysninger om uddannelsesniveau, uddannelseshistorik og
kvalifikationer, herunder oplysninger indeholdt i ansøgningsmateriale.
Oplysninger om dine fritidsinteresser med det formål at skabe en velfungerende
beboersammensætning i kollegiehusene.
Stillingsoplysninger, herunder oplysninger om nuværende stilling og titel.
CPR-nr.

Vi behandler i særlige tilfælde følsomme oplysninger om dig, herunder:
•

Helbredsoplysninger, f.eks. oplysninger om særlige behov.

Kilderne til personoplysningerne
Personoplysningerne indsamles direkte fra dig i forbindelse med din ansøgning om opskrivning på venteliste
til en af Fonden for Håndværkskollegiers kollegieboliger.
Behandlingsgrundlaget
Vi behandler generelt dine personoplysninger med hjemmel i GDPR, art. 6.1.b samt til dels GDPR, art. 6.1.f.
Behandling vil ske med hjemmel i GDPR, art. 6.1.b, når behandlingen er nødvendig for indgå eller opfylde en
aftale med dig.
Dine personoplysninger vil i nogen grad også blive behandlet med hjemmel i GDPR, art. 6.1.c, når dette er
nødvendigt for, at vi kan overholde en retlig forpligtelse, herunder bogføringslovens regler.
I de tilfælde, hvor vi behandler følsomme personoplysninger, vil dette ske med hjemmel i GDPR, art. 9.2.b og
9.2.f i tillæg til art. 6.1.b, 6.1.f samt 6.1.c som nævnt ovenfor.

Side 5

Når vi behandler dit CPR-nr., vil det ske med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, jf. GDPR, art.
87.
Opbevaring
Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i fem år fra det tidspunkt, hvor lejeforholdet ophører.
I visse tilfælde vil vi opbevare dine oplysninger længere af dokumentationshensyn. I tilfælde, hvor vi opbevarer
dine personoplysninger længere end fem år fra tidspunktet, vil vi gøre dig opmærksom på de(t) konkrete
forhold, der begrunder denne længere opbevaringsperiode.
Modtagere
Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjeparter.
Vi deler dog dine personoplysninger med en række offentlige myndigheder, herunder SKAT.
Vi deler desuden dine personoplysninger med Jyske Bank, vores advokater og revisorer i forbindelse med
vores efterlevelse af hvidvaskreglerne.
Endelig kan dine personoplysninger overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår
Fonden for Håndværkskollegier med drift af fonden, f.eks. i relation til bogholderi og lønadministration samt i
relation til den generelle håndtering af lejeforhold, herunder varetagelse af ventelister, opkrævning af leje,
inddrivelse af gæld m.v.
Dine personoplysninger overføres ikke til lande uden for EU/EØS, medmindre der er en specifik årsag hertil. I
så fald vil sådanne overførsler ske i overensstemmelse med persondataforordningens art. 49.1.b-e.

Kommunikation og besvarelse af generelle henvendelser
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Når du kontakter Fonden for Håndværkskollegier via telefon eller e-mail, behandler vi en række oplysninger
om dig.
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig, herunder:
•

Kontaktoplysninger, herunder for- og efternavn, adresse samt e-mail- og telefonoplysninger.

Vi behandler ikke følsomme personoplysninger om dig.
Kilderne til personoplysningerne
Personoplysningerne indsamles direkte fra dig.

Side 6

Behandlingsgrundlaget
Vi behandler generelt dine personoplysninger med hjemmel i GDPR, art. 6.1.f.
Vores legitime interesser i denne behandling er at kunne besvare din henvendelse.
Opbevaring
Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i et år fra det tidspunkt, hvor din henvendelse er
færdigbehandlet. I visse tilfælde vil vi opbevare dine oplysninger længere af dokumentationshensyn. I tilfælde,
hvor vi opbevarer dine personoplysninger længere end et år fra tidspunktet, hvor din henvendelse er
færdigbehandlet, vil vi gøre dig opmærksom på de(t) konkrete forhold, der begrunder denne længere
opbevaringsperiode.
Modtagere
Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjeparter.
Dine personoplysninger overføres ikke til lande uden for EU/EØS, medmindre der er en specifik årsag hertil. I
så fald vil sådanne overførsler ske i overensstemmelse med persondataforordningens art. 49.1.b-e.

Nyhedsbreve
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Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandler vi en række oplysninger om dig.
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig, herunder:
•
•

Kontaktoplysninger, herunder navn og e-mailadresse
Oplysninger om hvilke nyheder du modtager

Vi behandler ikke følsomme personoplysninger om dig.
Kilderne til personoplysningerne
Personoplysningerne indsamles direkte fra dig.
Behandlingsgrundlaget
Vi behandler generelt dine personoplysninger med hjemmel i GDPR, art. 6.1.f.
Vores legitime interesse er at kunne sende dig nyhedsbreve.

Side 7

Opbevaring
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage vores nyhedsbreve samt op til 2 år efter,
at du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve. Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores
nyhedsbreve, kan du afmelde dig nederst i de nyhedsbreve, du modtager.
Modtagere
Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjeparter.
Dine personoplysninger overføres således normalt ikke til lande uden for EU/EØS, medmindre der er en specifik
årsag hertil. I så fald vil sådanne overførsler ske i overensstemmelse med persondataforordningens art. 49.1.be.
Da vi anvender MailChimp, som drives af virksomheden The Rocket Science Group LLC, der er etableret i USA,
i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve, kan din e-mailadresse blive overført til USA som led i vores
udsendelse
af
nyhedsbreve.
Overførslen
sker
på
baggrund
af
EU-Kommissionens
standardkontraktbestemmelser for overførsel af persondata til tredjelande udenfor EU/EØS, jf. GDPR, art. 46.2.c,
som du har mulighed for at få en kopi af ved at kontakte os på info@ffhk.dk.

Dine rettigheder
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Du har følgende rettigheder:
•

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

•

Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

•

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde
dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen
foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af
dine rettigheder som anført nedenfor.

•

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

•

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
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Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:
•

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på GDPR, art. 6.1.f (samfundets interesse
eller offentlig myndighedsudøvelse) eller GDPR, art. 6.1.f (interesseafvejning), se ovenfor under
behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde,
der måtte vedrøre din særlige situation.

•

Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger,
hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på info@ffhk.dk.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret
til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med
behandlingsaktiviteterne.

Senest opdateret: 25. november 2022
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