Oplysningspligt – Bydelsguide Aarhus
Brobygning til den nye bolig i forbindelse med genhusning fra Bispehaven og Gellerup-Toveshøj

1.1. Dataansvarlig
Det boligsociale fællessekretariat behandler oplysninger i forbindelse med genhusningsindsatsen på vegne
af Aarhus Kommune. Aarhus Kommune er dataansvarlig for behandlingen.
1.2. Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med genhusningsindsatsen, er du
velkommen til at kontakte Andrea Usbeck på uca@aarhus.dk
2.1. Formålet med behandling af personoplysningerne
Personoplysningerne behandles med henblik på at planlægge genhusningen i områderne Toveshøj,
Bispehaven og Gellerup samt at sikre borgeren en god overgang til ny bolig.
2.2 Retsgrundlag for behandling
Det retlige grundlag for behandlingen er byfornyelseslovens § 1 og databeskyttelsesforordningens art. 6,
stk. 1, litra e.
3.1 Kategorier af modtagere
Vi videregiver dine personoplysninger til genhusningskonsulenter i de respektive boligforeninger.
3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.
Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer. En international organisation er for
eksempel FN, EU eller NATO.
4. Tidsrum for opbevaring
Vi opbevarer dine oplysninger indtil 1 år efter genhusningernes afslutning.
5.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på uca@aarhus.dk
5.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne
ovenfor.
5.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
5.1.3. Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

5.1.4. Ret til begrænsning af behandling Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine
personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun
behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges,
gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
5.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet

