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Vedrørende Jernbanegade 55a, 2. tv., 9500 Hobro - 
Husordensovertrædelser

Hobro Boligforening har indbragt en sag for Beboerklagenævnet vedrørende 
dit lejemål. Dette er sket i anledning af klager over din adfærd i lejemålet – 
herunder særligt chikane. 

Hobro Boligforening har anmodet om at dit lejemål bliver gjort betinget, jf. 
almenlejelovens § 82, stk. 1, nr. 1.
Kopi af klage med bilag vedlægges.

Beboerklagenævnet indkalder til et møde om sagen på et senere tidspunkt.

Såfremt du har bemærkninger til sagen, mødet bedes disse fremsendt skriftligt 
til Beboerklagenævnet inden to uger fra d.d.

Beboerklagenævnet består af en jurist, som er formand og en repræsentant 
udpeget af Lejerens Landsorganisation og en repræsentant udpeget af de 
almene boligselskaber i kommunen. Da din sag er en såkaldt husordenssag, 
vil der også deltage en sagkyndig i sociale forhold i behandlingen af sagen.

Venlig hilsen

Sanne Kyndi Skovmose 
Beboerklagenævnets sekretariat
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Orientering om vores behandling af dine personoplysninger
Vi er den dataansvarlige – hvordan 
kontakter du os?
Mariagerfjord Kommune kan oplyse, at din 
henvendelse oprettes og behandles i et af 
kommunens elektroniske journalsystemer. 

Mariagerfjord kommune er dataansvarlig for 
behandlingen af de personoplysninger, som vi 
har modtaget om dig. Du finder vores 
kontaktoplysninger nedenfor.

Mariagerfjord kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
CVR-nr.: 29 18 94 55
Telefon: 97 11 30 00
Mail: raadhus@mariagerfjord.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelses-
rådgiveren 
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af 
dine oplysninger, er du altid velkommen til at 
kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Du kan kontakte vores 
databeskyttelsesrådgiver på:
E-mail: dbr@mariagerfjord.dk

Formålet med og retsgrundlaget for 
behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger for at 
kunne sagsbehandle din henvendelse i 
henhold til lejeloven, boligreguleringsloven 
eller almenlejeloven. 

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler almindelige personoplysninger 
om dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 
6. Herudover anvender vi dit cprnr., jf. 
databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. 

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i 
indeværende journalperiode, hvorefter dine 
personoplysninger arkiveres. 

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en 
række rettigheder i forhold til vores behandling 

af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af 
dine rettigheder skal du kontakte os. Du har 
blandt andet: 

a) ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi 
behandler om dig, samt en række yderligere 
oplysninger. 

b) ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv 
rettet, dvs. du har ret til at få noteret, at du mener, 
at oplysningerne er urigtige.  

c) ret til begrænsning af behandling og 
indsigelse

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af 
dine personoplysninger begrænset. Hvis du har 
ret til at få begrænset behandlingen, må vi 
fremover kun behandle oplysningerne – bortset 
fra opbevaring – med dit samtykke, eller med 
henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres 
gældende eller forsvares, eller for at beskytte en 
person eller vigtige samfundsinteresser. 

Du har herudover i visse tilfælde ret til at gøre 
indsigelse mod vores eller lovlige behandling af 
dine personoplysninger.

Ønsker du behandlingen begrænset eller gør du 
indsigelse mod dele af vores behandling, kan det 
få processuelle konsekvenser for behandlingen af 
din henvendelse. 

Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i 
Datatilsynets vejledning om de registreredes 
rettigheder, og 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 samt 
vejledninger på www.datatilsynet.dk.
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