Ejendomsselskabet Rubin A/S

Kvittering – Samtykke - Venteliste

Tak for dit samtykke til, at vi må optage dig på vores venteliste.
Vi vil kontakte dig, såfremt vi vurderer, at der er et lejemål ledigt, som er relevant for dig.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved henvendelse til Thomas Nielsen som kan kontaktes
på info@e-rubin.dk eller på +45 7564 2628.
Vi behandler de oplysninger, som du har givet os, og som vi indsamler om dig, med respekt for dit
privatliv og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.
Vi skal samtidig oplyse dig om følgende:
 Ejendomsselskabet Rubin A/S, CVR-nr. 26122546 er dataansvarlig.
 Oplysningerne vil alene blive brugt internt i virksomheden i forbindelse med at tilbyde dig
relevante lejemål. Det vil kun være de personer, der er direkte involveret i udlejningen, der vil have
adgang til oplysningerne.
 Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
 Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
 Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine
personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle
gemme, eller som er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 Vi sletter oplysningerne automatisk senest 1 år efter optagelse på ventelisten, medmindre du har
givet samtykke til, at vi opbevarer dem i længere tid, eller der forinden er opstået et behov for at
opbevare dem i længere tid.
 Du har ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører og du
bliver fjernet fra ventelisten, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle
personoplysningerne, eller de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller
forsvares.
 Såfremt du ønsker at benytte dig af ovennævnte rettigheder, kan du rette henvendelse til
kontaktpersonen angivet ovenfor.
 Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet via emailadressen dt@datatilsynet.dk.
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