
 

 

 
 
 

  
Når du søger bolig hos Gammelrand Skærvefabrik A/S og når du er lejer hos os, behandler vi almin-
delige personoplysninger om dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give 
dig en række oplysninger. 
 
Vores kontaktoplysninger er: 
 

• Gammelrand Skærvefabrik A/S 
• Gl. Skovvej 6a, 4470 Svebølle 

• Cvr.nr. 29098913 
 

• Kontaktoplysninger   
e-mail info@gammelrand.dk 
telefon 59280100  
 

 
Vi behandler dine oplysninger for at kunne tildele dig en eventuel ledig bolig, for at kunne opkræve 
depositum og husleje og for i det hele taget at kunne administrere vores lejemål. Når du er fraflyt-
tet, opbevarer vi dine personoplysninger i en periode på omkring 6 måneder. Dette gør vi bl.a. for 
at kunne afregne vand m.v. 
 
De oplysninger vi behandler, er som udgangspunkt almindelige oplysninger, herunder navn, 
adresse, mobil og e-mail. Hvis du lejer en bolig, behandler vi ligeledes oplysninger om depositum, 
husleje, varme og eventuel registrering i RKI.    
 
 
Retsgrundlag 
Behandlingen sker primært i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi 
behandlingen af oplysninger er nødvendig for indgåelse af en lejeaftale og for administration af le-
jemålet.  
 
Desuden kan behandlingen finde sted i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i de tilfælde, hvor du kon-
takter Gammelrand for info om eventuelle ledige lejemål, samt hvis behandlingen er nødvendig for 
at fastsætte og forfølge et eventuelt retskrav. Det kan være i forbindelse med eventuelle huslejere-
stancer m.v. 
 
Videregivelse af dine oplysninger 
Dine personoplysninger vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjemand. 
 
Vi kan dog i enkelte tilfælde videregive dine oplysninger til tredjemand. Dette vil du i så fald blive 
oplyst om. 
  
Hvis vi skal forfølge et eventuelt retskrav, fx i forbindelse med huslejerestance, kan dine oplysninger 
bliver videregivet til blandt andet fogedretten. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger 
Gammelrand vil opbevare/gemme dine personoplysninger så længe der er et formål med det. 
 
Det betyder blandt andet, at så længe du er lejer hos os, opbevarer vi dine oplysninger. 
 
Når du opsiger og fraflytter dit lejemål, gemmer vi dine oplysninger i omkring 6 måneder.  
 
Dine rettigheder  
Du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, 
Gammelrand behandler om dig: 
 

• Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig) 

• Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse). 

• Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne 
behandling. 

• Retten til indsigelse 
• Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger). 

 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, 
som du finder på www.datatilsynet.dk. 
 
Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du 
mener, at Gammelrand ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databe-
skyttelsesreglerne. 
 
Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatil-
synet.dk. 
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 
 
 


