
Persondatapolitik 
[Fond Navn] ønsker med denne politik, at give dig et overblik over, hvordan vi håndterer dine 
personoplysninger. 

For at kunne tilbyde ferieophold igennem Bookhus skal du give dit samtykke til, at vi gemmer 
nogle informationer omkring dig. 

  
Dataansvarlig 
[Fond Navn] udlejer feriehuse til nuværende og tidligere ansatte i [Kommune Navn]. [Fond Navn] 
(herefter benævnt Feriefonden) er dataansvarlig. 
 
Feriefonden håndterer personlige data i henhold til gældende lovgivning. 

Når du afgiver dine personlige oplysninger i forbindelse med oprettelse i bookingsystemet, giver du 
samtidig dit samtykke til, at dine personoplysninger kan behandles af Feriefonden. 
 
 
Hvordan indsamler Feriefonden personoplysninger 
Feriefonden indsamler personoplysninger på følgende måde: 
 
Når du opretter dig som bruger i bookingsystemet, når du abonnerer på nyhedsbreve, eller når du 
bestiller/afbestiller en booking. 

Indsamling og behandling af personoplysninger vil til enhver tid ske i henhold til gældende lov. 
 
 
Hvilke informationer indsamler Feriefonden 
Feriefonden indsamler blandt andet følgende personoplysninger: 
 
Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, arbejdsplads, fødselsdato. 
Køb og booking historik 
Feedback fra brugerundersøgelse efter leje 
Feedback fra kundeundersøgelser 

 
Online køb 
Feriefondens bookingsystem anvender Quickpay i forbindelse med køb af ophold og betaling med 
kreditkort. 
 
Udover gennemførelsen af selve betalingen, bliver oplysningerne kun anvendt, hvis du henvender 
dig med spørgsmål, hvis der er fejl i bestillingen eller ved tilbagebetaling af udlæg. 
 
Hvad er formålet med indsamlingen 
Feriefonden indsamler udelukkende persondataoplysninger med et eller flere af følgende formål: 
 



Behandling af dine reservationer/bookinger 
Kontakt til dig før, under og efter dit ophold 
Udsende nyhedsmail 
 
 
Dine rettigheder 
I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder: 

Ret til indsigt – du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Feriefonden har om dig. 
Ret til berigtigelse – du har ret til at få rettet og ajourført de oplysninger, Feriefonden har om dig. 
Ret til sletning – du kan til enhver tid bede Feriefonden om at slette din profil og tilhørende data, 
undtaget er dog data, vi er forpligtet til at gemme efter lovgivningen. 
Ret til fravalg – du kan til enhver tid fravælge at modtage nyhedsbreve fra Feriefonden. 
 
 
Opbevaringssikkerhed 
Feriefonden har indgået databehandleraftale med leverandøren af bookingsystemet Bookhus, Dansk 
Systemudvikling ApS cvr. 29400407, hvor persondata opbevares. 
 
Feriefonden har fastlagt procedure for tildeling af adgangsrettigheder til de personer, der behandler 
følsom persondata. I tilfælde af sikkerhedsbrud, vil du blive underrettet herom så hurtigt som 
muligt. 
 
Feriefonden deler ikke dine personoplysninger med tredjepart. 
  

Sletning af profil 
Du beder om at få slettet din profil ved at logge på Bookhus, vælge fanen Min side, Rediger 
brugeroplysninger og her vælge "Anmode om at blive slettet". Samme sted kan du fravælge at 
modtage nyhedsbrev fremover. Eller kontakt Feriefonden. 

  

Feriefonden Hørfred fortager jævnligt sletning af fratrådte brugere/medarbejdere, da det er en 
forudsætning at være ansat i Fredensborg Kommune og Hørsholm kommune for at leje huse via 
feriefonden. 

 
 
Kontakt 
Har du spørgsmål til Feriefondens behandling af personoplysninger, kan du rette henvendelse til: 
 
[Fond Navn] 
 
E-mail: [Fond Email]  
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