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Behandling af personoplysninger 
Sådan behandles dine oplysninger hos Aarhus Kommunes Feriefond 
 
Ifølge lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven) og forordning af 2016/679 (EU databeskyttelses-
forordningen) har du ret til at blive informeret om, hvordan Aarhus Kommunes Feriefond behandler personoplys-
ninger om dig i forbindelse med, at du opretter dig på Feriefondens hjemmeside og booker boliger igennem os. Fordi 
vi behandler dine personoplysninger, får du nedenstående oplysninger, som kan hjælpe dig til at forstå, hvilke op-
lysninger der behandles, hvad formålet med det er mm.  

 
Hvad er personoplysninger 
Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, 
at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person. 

 
Hvilken rolle har Aarhus Kommunens Feriefond i forhold til dine persondata 

Aarhus Kommunes Feriefond er dataansvarlig efter databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 7 og afgør, til hvilke 
formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger, indenfor fondens formåls-
område.  

 
Hvilke kategorier af personoplysninger behandles 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 
 
Almindelige personoplysninger 
Identifikationsoplysninger såsom dit navn, mailadresse, telefonnummer og nuværende/tidligere arbejdssted. 
 
Fortrolige personoplysninger 
CPR-nummer 

 
Hvilke personoplysninger opbevares hos Aarhus Kommunes Feriefond 
De personoplysninger, Aarhus Kommunes Feriefond systematisk registrerer er: CPR-nummer, navn, e-mail, tele-
fonnummer og nuværende/tidligere arbejdssted. Feriefonden registrerer desuden følgende oplysninger ifm. uhæ-
vede feriepenge; CPR-nummer, navn, antal feriedage, det omhandlede beløb, optjeningsår, samt den arbejdsgiver 
beløbet er optjent hos. 

 
Hvor opbevares mine personoplysninger 
Dine personoplysninger opbevares i vores bookingsystem, Contool Feriebooking. Bookingsystemet ejes af ECIT So-
lutions A/S (databehandler), som stiller Contool Feriebooking til rådighed for Aarhus Kommunes Feriefond (data-
ansvarlig) og herigennem opbevarer personoplysninger om dig på deres servere. ECIT Solutions A/S benytter tek-
niske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre mod uautoriseret adgang og anvendelse, ødelæggelse, ændrin-
ger eller offentliggørelse af dine personoplysninger. 
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Hvor kommer dine personoplysninger fra 
Aarhus Kommunes Feriefond modtager dine personoplysninger fra dig selv i forbindelse med, at du opretter dig 
som bruger på hjemmesiden. Hvis du har uhævede feriepenge til gode vil Feriefonden modtage oplysninger fra 
Aarhus Kommune eller en af de selvejende institutioner, som er en del af Aarhus Kommunes Feriefond.  

 
Hvad er formålet med behandling af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 
 
Feriefonden 
• Til godkendelse af din bruger i forbindelse med oprettelse (CPR-nummer) 
• Til brug for identificering af brugere i forbindelse med leje af boliger (CPR-nummer, navn og mailadresse)  
• Til brug for fremsendelse af bookingbekræftelser, el-afregning mm. (Mailadresse) 
• Til brug for at kunne komme i kontakt med lejer før, under og efter ophold (Mailadresse og telefonnummer) 
 
Uhævede feriepenge 
• Til at tjekke om du har uhævede feriepenge til gode, og i så fald, hvor mange dage det drejer sig om, beløbet, og 

hvornår beløbet af optjent (CPR-nummer, navn, antal feriedage, beløb, optjeningsår og arbejdsgiver) 

 
Hvilket retsgrundlag har Feriefonden for behandling af dine personoplysninger 
Aarhus Kommunes Feriefonds behandling af almindelige personoplysninger sker med hjemmel i databeskyttel-
sesforordningens artikel 6, stk. 1, litra C. Behandling af fortrolige personoplysninger såsom CPR-numre sker med 
hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2. 

 
Hvor længe opbevares dine personoplysninger 
Aarhus Kommunes Feriefond opbevarer dine personoplysninger så længe formålet med at opbevare dine oplys-
ninger er til stede. Dine personoplysninger slettes derfor ikke automatisk medmindre vi bliver informeret om din 
fratrædelse eller vi modtager henvendelse fra dig om, at du ønsker at blive slettet.  

 
Hvis du ønsker at få slettet dine personoplysninger 
Hvis dine oplysninger hos Aarhus Kommunes Feriefond er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at  
få oplysningerne rettet eller slettet. Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret specifikt om dig,, og 
hvad fonden anvender dem til.  

 
Hvis du har spørgsmål om dine personoplysninger 
Hvis du har spørgsmål vedrørende dine personoplysninger, kan du kontakte Feriefonden, som er dataansvarlig for 
de oplysninger, som vi behandler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor 
 
Aarhus Kommunes Feriefond 
Bautavej 1, 8210 Aarhus V 
CVR-nr.:  14192484 
Telefon:  89 40 23 12 (Telefontid man-, ons- og fredag kl. 9:00–kl. 12:00) 
Mail: feriefonden@aarhus.dk  
 

mailto:feriefonden@aarhus.dk
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Hvad er dine rettigheder ift. behandling af dine personoplysninger 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om 
dig. Ønsker du at gøre brug af rettighederne kan du kontakte Feriefonden. Du kan læse mere om disse rettigheder 
på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder  

 
Hvordan klager du over behandling af dine personoplysninger 
Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over Aarhus Kommunes Feriefonds behandling af dine personoplys-
ninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 
 

https://www.datatilsynet.dk/databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder
http://www.datatilsynet.dk/

