
 

Når Feriefonden for medarbejdere ved Region Nordjylland behandler personoplysninger om dig 
Feriefonden behandler personoplysninger om dig i forbindelse med, at du har mulighed for at søge om at 
leje en feriebolig gennem Feriefonden. Fordi vi gør det, får du nedenstående oplysninger. Oplysningerne 
skal hjælpe dig til at forstå, hvilke oplysninger der behandles, hvad der er formålet mm.  

Feriefonden er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig. Du finder vores 
kontaktoplysninger nedenfor. 

Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst 
 
CVR-nr.: 14877630 
 
Telefon: 97 64 83 97 
 
Mail: feriefonden@rn.dk 

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

• Til brug for mulighed for leje af feriebolig 
• Til brug for afregning af forbrug i forbindelse af leje 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er: 
• Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra c. 

Hvor dine personoplysninger stammer fra 
• Oplysningerne modtager vi fra Region Nordjylland, og i nogle tilfælde indsamler vi yderligere 

oplysninger direkte hos dig  

Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

• Almindelige personoplysninger: 
Identifikationsoplysninger så som registreredes navn, adresse og telefonnummer, 
tidligere/nuværende stilling. 
 

• Fortrolige personoplysninger: 
CPR-nummer 

Modtagere eller kategorier af modtagere 
Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere: 

• Dig selv 
• Region Nordjylland  

Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe oplysningerne er nødvendige af hensyn til formål de er 
indsamlet til.  

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 
Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.  

Automatiske afgørelser, herunder profilering 
Vi anvender ikke automatiske afgørelser i forbindelse med behandlingen af dine oplysninger. 



Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger 
om dig.   

Du kan læse mere om disse rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: 
https://www.datatilsynet.dk/databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder   

Ønsker du at gøre brug af rettighederne kan du kontakte Feriefonden. 

Klage til Datatilsynet  
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

 

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