Vi har registreret oplysninger om dig!
Du er registreret i AKU-Aalborgs IT-system
AKU-Aalborg har i forbindelse med din ansøgning fået oplysninger fra dig. Du har ret til at få at vide, at vi
registrer oplysninger om dig. AKU-Aalborg er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig og
vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. (Det er kun oplysninger, som du selv har oplyst til os).
Hvad registrerer AKU-Aalborg om dig?
Som ansøger hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: navn, adresse, fødselsdato, nationalitet, e-mail og telefonnummer. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi de
nævnte informationer. Det sker ved oprettelse af din ansøgning, indplacering på venteliste, udarbejdelse af boligtilbud og lejekontrakter mv.
Hvem giver AKU-Aalborg oplysninger til?
Vi videregiver kun oplysningerne til ejere og administratorer af kollegier og ungdomsboliger. Disse organisationer har ligesom AKU-Aalborg tavshedspligt.
Det er kun de ansatte i AKU-Aalborg, samt IT-medarbejdere hos Aalborg kommune, der har adgang til ITsystemet. AKU-Aalborgs og Aalborg kommunes ansatte har tavshedspligt.
Statistik
Dine oplysninger kan eventuelt blive brugt til statistiske formål, fx i kommunen eller staten.
Hvor lang tid gemmer AKU-Aalborg dine oplysninger?
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de
ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.
Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.
Samtykke
Hvis du har givet samtykke til, at AKU-Aalborg behandler oplysninger om dig, kan du altid tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket gælder det alene for fremtiden.
Brug af cookies
Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre

brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og
hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.
Cookies gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
Dine rettigheder
Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig og bruger i vores sagsbehandling. Du
har normalt også ret til at se oplysningerne. Hvis du vil se oplysningerne, skal du henvende dig til AKU-Aalborg
Du har ret til at bede om, at oplysningerne om dig bliver begrænset, rettet eller slettet, hvis du mener, de fx
er urigtige eller giver et forkert indtryk. AKU-Aalborg skal tage stilling til din anmodning, men det er ikke
sikkert, at vi er enige med dig.
Hvis du vil bede om at få begrænset, rettet eller slettet oplysninger, skal du rette henvendelse til AKU-Aalborg.

Hvor kan jeg henvende mig?
Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til AKU-Aalborg.
Din ret til at gøre indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod, at AKU-Aalborg behandler oplysninger om dig. AKUAalborg har pligt til at tage stilling til din anmodning. Det er dog ikke sikkert, at AKU-Aalborg er enig med
dig. Hvis du vil gøre indsigelse, skal du rette henvendelse til AKU-Aalborg.
Hvem kan jeg klage til?
Du kan klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K.

