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Er du ny kunde? 
 
 
 

Orientering om håndtering af persondata jf. databeskyttelsesforordningen 
 
Først og fremmest vil vi ønske dig velkommen som kunde hos os. Vi håber at du bliver glad for den service, 
vi leverer. I forbindelse med den digitale registrering af kundeforholdet, er vi forpligtet til at orientere dig 
om, hvilke personlige data, vi opbevarer og hvorledes disse data håndteres. 
 
Vi registrerer følgende stamdata om alle kunder: 
 

 Fornavn, efternavn og fakturaadresse 
 Adresse på stedet, hvor arbejdet udføres, hvis den er forskellig fra fakturaadressen 
 Kontakt telefon nummer 
 E-mail adresse til fakturering 
 Aldersgruppe (senior/ikke senior), hvis relevant – specifik alder registreres ikke! 

 
Særligt i forbindelse med Corona 
Under den igangværende Corona epidemi tilbydes indendørs rengøring udført med ekstra værnemidler, 
såfremt der bor beboere i boligen, som er i særlig risiko for smitte med virus. 
 
Vi registrerer ingen sundhedsdata om den enkelte kunde, ej heller selvom kunden på eget initiativ måtte 
oplyse mundtligt eller skriftligt om egne eller husstandens diagnoser eller lignende. Der vil dog registreres 
en simpel information til medarbejderen, om at pågældende kunde kræver anvendelse af yderligere 
værnemidler i forbindelse med indendørs rengøring – uden nærmere angivelse af årsagen. 
 
Håndtering af personfølsomme data 
Alle dine personlige data registreres i et sikret digitalt arkiv. Kun medarbejdere med tilknytning til Allerød 
Hjemmeservice har tilgang til disse data. Dine persondata deles aldrig med tredjemand, medmindre dette 
kræves af gældende lovgivning eller efter specifikt krav fra myndighederne. Efter endt kundeforhold 
opbevares dine persondata kun såfremt, og i det tidsrum, dette måtte være krævet af gældende lovgivning, 
herunder bl.a. regnskabsloven. 
 
Du har til enhver tid krav på at få oplyst hvilke persondata, vi opbevarer. 
 
Ajourføring af data 
Du opfordres til straks at orientere os, hvis der sker ændringer i dine kontaktdata, så vi kan sikre, at de 
opbevarede oplysninger altid er ajourførte. 
 
Læs mere om databeskyttelsesforordningen på www.datatilsynet.dk. 
 
  


