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Oversigt 1 PensionDanmark Ejendomme 

 

Denne oversigt viser PensionDanmark Ejendommes behandling af dine personoplysninger i nedenstående 

situationer. 

 

 

Situation 

 

 Personoplysninger 

 

Udlejning af private boliger Hvis du lejer en bolig af PensionDanmark, vil PensionDanmark kunne behandle 

almindelige personoplysninger om dig såsom navn, adresse, e-mailadresse, IP-

adresse, telefonnummer, titel, erhvervs- og uddannelsesmæssige oplysninger, 

familiemæssige forhold, fotos, billeder, videooptagelser optaget ved ejendom-

men, betalingsoplysninger, eventuelle oplysninger om din særlige tilknytning 

efter gældende tildelingsregler (medlemsnummer eller lignende). Derudover vil 

PensionDanmark også kunne behandle dit cpr-nr. 

 

Oplysningerne behandles alene til brug for administrationen af udlejningsejen-

dommene, herunder i forbindelse med registrering af opskrivning til bolig, ind-

gåelse af lejekontrakter, drift af lejeforholdene og af lejemålene, registrering 

af brugerforhold over for forsyningsselskaber (for eksempel i forbindelse med 

din indflytning eller fraflytning) og ved digital kommunikation eller eventuel 

inddrivelse af udestående lejebetalinger. 

 

PensionDanmark behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysnin-

ger om dig i forbindelse med udlejning af private boliger. Såfremt det måtte 

være nødvendigt, vil PensionDanmark dog i særlige tilfælde kunne behandle 

følsomme personoplysninger, for eksempel oplysninger vedrørende din hel-

bredstilstand, men kun på din egen foranledning. Det er typisk kun relevant, 

hvis boligen skal tilpasses handicap forhold. Såfremt der måtte blive begået 

strafbare forhold i tilknytning til lejemålene, vil PensionDanmark også kunne 

behandle oplysninger om sådanne forhold.  

 

PensionDanmark vil opbevare oplysningerne, så længe du er lejer, og så længe 

det er nødvendigt efter lejeforholdet i overensstemmelse med gældende lov-

givning, for eksempel oplysninger der er relevante i forhold til fastlæggelse af 

eventuelle retskrav gemmes efter ophør af lejeforholdet. Dette sker for at for-

følge PensionDanmarks legitime interesse i at opbevare sådanne oplysninger, 

indtil forældelsesfristen udløber. 

 

PensionDanmark har indgået aftale med DEAS A/S, Dirch Passers Allé 76, DK-

2000 Frederiksberg, om administration af ejendommene. DEAS vil derfor vare-

tage administrationen af ejendommene på vegne af PensionDanmark. Pensi-

onDanmark har i den forbindelse indgået en databehandleraftale med DEAS, 

som forpligter DEAS til at behandle personoplysninger på vegne af PensionDan-

mark i overensstemmelse med gældende lovgivning.  
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Situation 

 

 Det bruger modtageren oplysningerne til 

 

Køb af private boliger Hvis du som privat køber en bolig af PensionDanmark, vil PensionDanmark 

kunne behandle almindelige personoplysninger om dig så som navn, adresse, 

e-mailadresse, telefonnummer og kontooplysninger. Disse oplysninger bruges 

til at identificere dig som køber af den pågældende bolig og er nødvendige for 

indgåelse og opfyldelse af købsaftalen med dig. 

 

Derudover vil PensionDanmark kunne behandle oplysninger om dit forbrug af 

vand, varme og eventuelt elektricitet, både i form af målernummer og forbrugs-

tal. Som køber har du i henhold til købsaftalen med PensionDanmark pligt til at 

give os de nødvendige oplysninger, så ejerskiftet kan registreres hos de rele-

vante forsyningsselskaber, og således at forbrug kan afregnes over for den 

rette ejer. I den forbindelse videregiver PensionDanmark kun sådanne person-

oplysninger om dig, som er nødvendige for at foretage meddelelse om ejerskif-

tet til forsyningsselskaberne, såsom navn, adresse, målernummer og forbrugs-

tal. Du har i henhold til købsaftalen pligt til at give PensionDanmark disse op-

lysninger, så ejerskiftet kan registreres hos de relevante forsyningsselskaber. 

Ejerskiftet kan ikke gennemføres uden videregivelse af oplysningerne. 

 

Personoplysningerne vedrørende dit forbrugsaflæsning videregives alene til de 

relevante forsyningsselskaber, der er tilknyttet din bopæl. PensionDanmark op-

bevarer oplysningerne vedrørende aflæsning af forbrug i en periode efter ejer-

skiftet er sket hos forsyningsselskaberne for at kunne dokumentere både Pen-

sionDanmarks og dine rettigheder og forpligtelser over for forsyningsselska-

berne vedrørende afregningen af forbruget i boligen. Dette sker for at forfølge 

PensionDanmarks legitime interesse i at opbevare sådanne oplysninger, indtil 

forældelsesfristen udløber. 

 

PensionDanmark vil opbevare oplysningerne efter gennemførelsen af salget i 

henhold til gældende lovgivning, hvorefter oplysningerne slettes. Oplysnin-

gerne opbevares for at kunne dokumentere eventuelle retskrav mellem dig og 

PensionDanmark, indtil den absolutte forældelsesfrist er udløbet. 

 

PensionDanmark kan i forbindelse med gennemførelsen af ejerskiftet, herunder 

i forbindelse med registreringen deraf hos de relevante forsyningsselskaber, 

være repræsenteret af DEAS A/S, Dirch Passers Allé 76, DK-2000 Frederiks-

berg, tlf. 70 30 20 20, som administrator af ejendommen. PensionDanmark har 

indgået en databehandleraftale med DEAS, som forpligter DEAS til at behandle 

personoplysninger på vegne af PensionDanmark i overensstemmelse med gæl-

dende lovgivning. 
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Situation 

 

 Det bruger modtageren oplysningerne til 

 

Særligt for aflevering af boliger En afleveringsprotokol samt mangelliste, fremsendes hurtigst muligt i kopi til 

køber via PensionDanmarks repræsentant. Ved underskrift af protokollen, giver 

køber samtidig fuldmagt til, at PensionDanmark eller dennes repræsentant 

meddeler ejerskifte til forsyningsselskaberne.  

 

I forbindelse med sådan en meddelelse vil PensionDanmark være dataansvarlig 

i forhold til de personoplysninger om dig, som PensionDanmark modtager og 

videregiver til forsyningsselskaberne.  Det er nødvendigt for PensionDanmark 

at behandle disse personoplysninger for at kunne meddele ejerskiftet til forsy-

ningsselskaberne, således at forbrug kan afregnes over for den rette ejer, og 

for behørigt at opfylde købsaftalen mellem PensionDanmark som sælger og dig 

som køber samt nærværende afleveringsprotokol.  

 

PensionDanmark behandler i den forbindelse kun sådanne personoplysninger 

om dig, som er nødvendige for at foretage meddelelse om ejerskiftet til forsy-

ningsselskaberne. Oplysningerne vil omfatte følgende typer oplysninger: 

Navn, adresse, målernummer og forbrugstal. 

 

Du har i henhold til købsaftalen pligt til at give PensionDanmark disse oplys-

ninger, så ejerskiftet kan registreres hos de relevante forsyningsselskaber. 

Ejerskiftet kan ikke gennemføres uden videregivelse af oplysningerne. 

Dine personoplysninger videregives alene til de relevante forsyningsselskaber, 

der er tilknyttet din bopæl.  

 

PensionDanmark vil opbevare dine personoplysninger efter registreringen af 

ejerskiftet er sket hos forsyningsselskaberne for at kunne forfølge PensionDan-

marks legitime interesse i at kunne dokumentere både PensionDanmarks egne 

og dine rettigheder og forpligtelser over for forsyningsselskaberne vedrørende 

afregningen af forbruget, indtil forældelsesfristen udløber. 

 

PensionDanmark kan i forbindelse med gennemførelsen af ejerskiftet, herunder 

i forbindelse med registreringen deraf hos de relevante forsyningsselskaber, 

være repræsenteret af DEAS A/S, Dirch Passers Allé 76, DK-2000 Frederiks-

berg, tlf. 70 30 20 20, som administrator af ejendommen. PensionDanmark har 

indgået en databehandleraftale med DEAS, som forpligter DEAS til at behandle 

personoplysninger på vegne af PensionDanmark i overensstemmelse med gæl-

dende lovgivning. 

 

 

 


