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Bo Trivsels persondatapolitik 
Kontaktoplysninger 
Bo Trivsel – Det boligsociale kontor 

Spedalsø Torv 2, st. th. 

8700 Horsens 

CVR: 39613018 

Kontaktperson: Mads Bindesbøl 

Telefonnr. 28 92 75 66 

E-mail: mads@botrivsel.dk 

Hjemmeside: www.botrivsel.dk 

Formålet med indsamling af personoplysninger 
Bo Trivsel indsamler personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt, så der kan ydes en kvalificeret 

boligsocial indsats i forhold til den registrede. Med boligsocial indsats forstås bl.a. økonomisk rådgivning, 

beskæftigelsesrådgivning, sundhedstiltag, sociale tiltag, mv. Listen er ikke udtømmende. 

Hvilke oplysninger indsamles 
Bo Trivsel kan indsamle personoplysninger, f.eks. CPR-nummer, navn, køn, alder, civilstatus, adresse, 

telefonnummer og e-mailadresse til brug for den boligsociale indsats, som bliver ydet i forhold til den 

registrerede. Listen er ikke udtømmende. Afhængigt af den boligsociale indsats der ydes, kan det være 

nødvendigt at indsamle andre typer personoplysninger. 

Behandling af personoplysninger 
Bo Trivsel behandler kun relevante og nødvendige personoplysninger i forhold til den boligsociale indsats, 

som er nævnt under ”Formålet med indsamling af personoplysninger” og ”Hvilke oplysninger indsamles.” 

Videregivelse af personoplysninger til Bo Trivsels samarbejdspartnere 
Personoplysninger videregives kun til Bo Trivsels samarbejdspartnere med den registreredes samtykke. 

Lagring af personoplysninger 
Bo Trivsel opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt, til opfyldelse af de formål, som de 

er indsamlet til. Personoplysningerne opbevares forsvarligt. 

Sletning af personoplysninger 
Bo Trivsel sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet, som var 

grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger. 

mailto:mads@botrivsel.dk
http://www.botrivsel.dk/


 
 

Side 2 af 2 
 

Dine rettigheder 
 Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Bo Trivsel behandler om dig, hvor 

de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. 

 Hvis du mener, at de personoplysninger, Bo Trivsel behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at 

få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og 

hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil Bo Trivsel have en forpligtelse til at slette dine 

personoplysninger. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage, eller hvis du mener, at 

dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem 

til. 

 Du har ret til at gøre indsigelse mod Bo Trivsels behandling af dine personoplysninger. Hvis din 

indsigelse er berettiget, ophører vi med behandlingen af dine personoplysninger. 


