Ansøgere (potentielle beboere)
Retsgrundlaget for VLK’s opbevaring og behandling af persondata om ansøgere til VLK’s lejemål/
værelser er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1;
-

Litra b. Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den
registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på
den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt og/eller
Litra f. Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge
en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende
rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud
herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.

VLK kan endvidere til historiske formål opbevare persondata i længere tid, jf.
Persondataforordningens artikel 5, stk. 1,
-

litra b, om viderebehandling til historiske forskningsformål, samt til evt. brug ved
udarbejdelse af fremtidige jubilæumsbøger om VLK og dets beboere, indkaldelse til
jubilæums-arrangementer samt evt. andre sociale arrangementer for ex-beboere, opbevare
mine oplysninger.

VLK er dataansvarlig og henvendelser om persondata skal ske gdpr@vlk.dk eller telefon (+45) 35
13 81 00.
VLK’s behandling af persondata i forbindelse med ansøgning om optagelse på VLK
o
o

o

o

o

Ansøgninger om optagelse på VLK bliver læst af VLK’s alumneformand og direktør. VLK’s
eventuelle sekretær/portner kan se ansøgningen som led i det administrative arbejde på
VLK.
Data fra ansøgningerne kan blive indlæst i en elektronisk fil til brug for VLK’s arbejde. Filen,
såvel som udskrifter af den, bliver destrueret umiddelbart efter, at ansøgningerne om
optagelse er behandlet. VLK kan opbevare en liste over tidligere ansøgere til VLK (navn,
adresse, telefon, e-mail og studieretning i op til 5 år).
Hvis en ansøger bliver optaget som beboer/alumne på VLK, opbevarer VLK ansøgningen om
optagelse på VLK (inkl. evt. følsomme oplysninger) så længe det er nødvendigt efter at
beboeren er fraflyttet VLK permanent, hvorpå den bliver destrueret sammen med evt.
korrespondance med VLK, der er vedlagt ansøgningen efter optagelsen. VLK kan
viderebehandle oplysninger om navn, alder, køn og studieretning til historiske formål efter
de 5 år er forløbet.
Hvis en ansøger bliver optaget på VLK, bliver det billede, som ansøger har vedlagt
ansøgningen, eller en kopi af det, muligvis videregivet til en eller flere beboere, der varetager
VLK’s fotoalbummer, der er tilgængelige for alle beboere og medarbejdere på VLK. Samtidig
bliver beboeren/beboerne orienteret om, hvilket studie ansøgeren er optaget på.
For så vidt angår ansøgere, der ikke bliver optaget på VLK, destruerer VLK ansøgningerne
med samtlige bilag umiddelbart efter et år efter ansøgning. Dog opbevarer VLK ansøgninger
i op til et halvt år efter, for ansøgere der bliver opfordret til at søge om optagelse igen, så de
ikke behøver at udfylde og sende et nyt ansøgningsskema.

