PERSONDATAPOLITIK
INDLEDNING
Denne persondatapolitik ("Datapolitikken") beskriver, hvordan Habitus (“Habitus”), behandler dine
persondata, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med Habitus’ indsamling, behandling og opbevaring af
dine persondata.
Vores hjemmeside (www.habtius.dk) kan indeholde links til andre websider, der driftes af en tredjepart.
Habitus er ikke ansvarlig for indholdet eller den databehandlingspraksis, der anvendes på websider, der
driftes af tredjepart.
KONTAKTOPLYSNINGER
Habitus er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med
lovgivningen. Du er velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål angående dette dokument.
Habitus
Park Allé 290, 1.th
2605 Brøndby
CVR-nr. 3552 9586
Tlf. 4445 1299
info@habitus.dk
INDSAMLING AF PERSONDATA
Vi indsamler og behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse,
telefonnummer, mm., som du selv har oplyst skriftligt eller mundtligt i forbindelse med du har haft kontakt
til Habitus.
For beboere eller andre borgere der er under pleje af Habitus, behandles også andre personoplysninger –
herunder følsomme.
Eksempler på personoplysninger:
- Fulde navn og kontraktoplysninger
- Adresse
- CPR nummer
- Pensionsoplysninger
- Medicinkort
- Sygdomshistorik
- Dagsjournal
- Værgeoplysninger
- Race
- Seksualitet
- Politisk holdning
- Religion
- NemID
- Betalingskortoplysninger
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FORMÅL MED INDSAMLINGEN
Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af en indgået aftale, jf.
persondataforordningens art 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige formål.

DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN
Habitus kan behandle dine persondata på baggrund af følgende juridiske grundlag:
• Dit frivillige, specifikke, oplyste og entydige samtykke om at behandle dine persondata.
• Med henblik på at opfylde en juridisk forpligtelse, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1b)
• Lovgivning ang. bogføring
MODTAGERE AF DINE PERSONDATA
I det omfang Habitus videregiver eller gør dine persondata tilgængelige for tredjeparter, som kan anvende
dine persondata til eget formål, vil en sådan videregivelse eller tilgængelighed for tredjepart kun finde sted,
såfremt det sker i overensstemmelse med gældende lovgivning eller med dit forudgående samtykke, hvor
dette er påkrævet.
Personoplysningerne vedrørende beboere eller andre borgere der er under pleje af Habitus, kan blive
videresendt til beboerens kommune, psykiater, pårørende, andet pleje- eller sundhedspersonale og lign.
Disse databehandleraftaler har Habitus indgået en databehandleraftale med, hvor det er påkrævet.
Databehandlere må ikke behandle dine persondata til deres eget formål.
VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONDATA TIL ET TREDJELAND (UDEN FOR EU/EEØ)
Habitus videresender ikke dine persondata til lande uden for EU/EEØ.
OPBEVARING AF DINE PERSONDATA
Habitus opbevarer kun dine persondata så længe, som det er nødvendigt for at opfylde formålet med
behandlingen af dine oplysninger. Der kan dog gælde særlige regler, og inden for visse områder kan du få
mulighed for, at dine persondata opbevares i længere tid.
Nogle af dine persondata skal opbevares til regnskabsformål eller for at forsvare retskrav. Sådanne
persondata opbevares indtil udløbet af den lovpligtige forældelsesfrist, som f.eks. er indeværende år + 5 år
for opbevaring af regnskabsmateriale, jf. bogføringsbekendtgørelsen. Andre oplysninger vil blive opbevare i
6 måneder, medmindre du har givet skriftligt samtykke til længere periode.
DINE RETTIGHEDER SOM DATASUBJEKT
Habitus har taget alle nødvendige og relevante skridt for at beskytte dine persondata og sikre dine
rettigheder som et datasubjekt.
Du har visse rettigheder, som beskrives nedenfor. Bemærk venligst, at der kan gælde visse undtagelser, fx
hvis behandlingen er nødvendig for at overholde juridiske forpligtelser, for at gøre retskrav gældende eller
for at udøve eller forsvare et retskrav. Såfremt du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder som
datasubjekt, så kontakt venligst Habitus – find venligst kontaktoplysningerne nedenfor.
Ret til berigtigelse
• Du har ret til at få berigtiget unøjagtige persondata om dig, herunder at få fuldstændiggjort
ufuldstændige persondata.
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Ret til sletning (ret til at blive glemt)
• Under visse omstændigheder har du ret til at få dine personoplysninger slettet; dette indebærer, at
Habitus på din forespørgsel skal slette de persondata, der opbevares om dig. Bemærk venligst, at
retten til sletning ikke er absolut, hvorfor en af følgende betingelser skal foreligge:
o persondataene er ikke længere nødvendige for de formål, som de blev indsamlet til eller på
anden måde behandlet,
o du trækker dit samtykke tilbage, og der findes ikke nogen anden juridisk årsag til at behandle
dine persondata (såsom lovmæssige interesser på Habitus’ hjemmeside),
o du gør indsigelse mod behandlingen, og der findes ingen altovervejende grunde til at
behandle dine persondata,
o persondataene er blevet behandlet ulovligt, eller
o persondataene skal slettes for at opfylde en juridisk forpligtelse under EU-lovning eller dansk
lovgivning.
Ret til begrænsning
• Hvis et af følgende forhold er gældende, har du ret til at begrænse Habitus’ behandling af dine
persondata.
o persondataens nøjagtighed anfægtes af dig – dog kun i en periode, der gør det muligt for
Habitus at berigtige nøjagtigheden af sådanne persondata,
o behandlingen er ulovlig, og du beder om at få begrænset brugen af persondata i stedet for
at får dem slettet,
o Habitus har ikke længere behov for at behandle persondataene, men du har brug for
persondataene for at gøre et retskrav gældende, udøve eller forsvare et retskrav, fx som
dokumentation eller bevis,
o af årsager, der er forbundet med din særlige situation, har du gjort indsigelse mod
behandlingen og afventer bekræftelse af, om Habitus’ juridiske grunde tilsidesætter
datasubjektets grunde.
Ret til dataportabilitet
• Du har ret til at modtage de persondata, der er indsamlet om dig, i et struktureret, almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format. Hvor behandlingen er baseret på et samtykke eller en kontrakt,
og når behandlingen udføres i et automatisk genereret format, har du ret til at videresende disse
persondata til tredjepart uden nogen hindring fra Habitus.
Indsigelsesret
• Du har under visse omstændigheder ret til at gøre indsigelse til enhver tid mod Habitus’ behandling
af dine persondata.
Tilbagekaldelse af samtykke
• I tilfælde hvor behandlingen af dine persondata er afhængig af dit samtykke, kan du til enhver tid
tilbagekalde dit samtykke. Bemærk venligst, at dette ikke påvirker Habitus’ behandling af dine
persondata forud for tilbagekaldelsen af dit samtykke.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om det registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk.
KLAGEFREMSÆTTELSE
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Hvis du ønsker at fremsætte en klage over Habitus’ behandling af dine persondata, kan du kontakte Habitus.
Hvis din klage ikke afklares, er du velkommen til at kontakte Datatilsynet.
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Webside: www.datatilsynet.dk

ÆNDRINGER I DATAPOLITIKKEN
Denne datapolitik opdateres regelmæssigt, og når det er påkrævet på grund af ændringer i
gældende lovgivning. Datapolitikken indeholder til enhver tid oplysninger om datoen for den senest
gældende version. I den udstrækning ændringer i datapolitikken anses for at være væsentlige og
betydelige, vil dette fremgå udtrykkeligt på Habitus’ internet. I nogle tilfælde vil du modtage en
forespørgsel fra Habitus om at acceptere ændringerne, før de træder i kraft.
DATOEN FOR DEN SENEST GÆLDENDE VERSION AF DATAPOLITIKKEN
Maj 2018
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