Privatlívspolitikkur hjá Bústøðum
Hesin privatlívspolitikkur snýr seg um, hvussu Bústaðir innheinta og viðgera persónupplýsingar í sambandi
við virksemið hjá Bústøðum.
Vit viðgera tær upplýsingar, ið tú letur okkum, ella sum vit innheinta, í samsvari við galdandi reglur. Vit eru
tilvitað um, at tínar upplýsingar skulu viðgerast við virðing fyri trúnaðinum á upplýsingunum og fyri tínum
privatlívi.

Hvat eru persónupplýsingar?
Persónupplýsing er ein og hvør upplýsing og meting, sum er knýtt ella kann knýtast at einum ávísum
likamligum persóni. Hetta kann eitt nú vera for- og eftirnavn, privatbústaður, teldupostbústaður,
kontonummar ella P-tal.

Bústaðir sum dátuábyrgdari
Bústaðir er dátuábyrgdari fyri tær persónupplýsingar, vit fáa frá tær ella um teg í sambandi við eitt mál ella
eina áheitan.
Bústaðir viðger tær persónupplýsingar, sum tú letur okkum, ella sum vit fáa frá øðrum myndugleikum,
fyritøkum ella borgarum. Bústaðir kann eisini sjálvt innheinta upplýsingar um teg frá øðrum myndugleikum,
fyritøkum ella borgarum, tá ið tað er neyðugt fyri at røkja uppgávurnar hjá Bústøðum.
Bústaðir skrásetur teldupostar og annað samskifti, sum er við limir, leigarar, veitarar og onnur.

Grundarlagið hjá Bústøðum at viðgera persónupplýsingar
Høvuðsuppgávan hjá Bústøðum er at virka fyri, at øll í Føroyum skulu hava møguleika fyri at útvega sær ein
bústað, at tryggja fjølbroytni á bústaðamarknaðinum, og at stuðla upp undir Veðurlagspolitikk Føroya at
minka orkunýtsluna hjá føroyska býlishópinum. Bústaðir hava ásetingar í Løgtingslóg um Húsalánsgrunn og
tær í lógini heimilaðu kunngerðir at halda seg til í hesum sambandi, og heldur seg til ásetingarnar í
Løgtingslóg um útleigan av bústøðum, tá tað kemur til virksemi, sum hevur at gera við leigubústaðir.
Meginparturin av viðgerðini hjá Bústøðum av persónupplýsingum verður framd sum liður í útinnan av
útlánsvirksemi og í sambandi við limalistar og útleigan av leigubústøðum.
Grundarlagið hjá okkum at viðgera vanligar persónupplýsingar er í høvuðsheitum sambært § 8, stk. 1, nr. 1,
og/ella 2 og/ella 3 í dátuverndarlógini. P-talið verður viðgjørt sambært § 16, stk. 1 í dátuverndarlógini.
Grundarlagið hjá okkum at viðgera viðkvæmar persónupplýsingar er í høvuðsheitum sambært § 12, stk. 1,
nr. 1-3 í dátuverndarlógini.

Farspor/cookies
Bústaðir nýtir bert eitt neyðugt farspor, sum vísir, at tú hevur lisið boðini, um at vit ikki nýta farspor. Hetta
farspor verður goymt, so tú ikki fær kunning um hesi boð, hvørja ferð tú vitjar okkara síðu. Títt samtykki
merkir, at eitt farspor verður goymt hjá triðjapartsveitara, sum umsitur okkara heimasíðu.
Fyrstu ferð ein kemur inn á heimasíðuna, kemur hesin tekstkassin upp:

Tað ber bert til at góðkenna. Talan er um eina cookie, sum stýrir, at boðini bert koma fyrstu ferð.

Nei takk til farspor?
Um tú ikki ynskir, at tín netkagi skal goyma cookies, so ber til at sletta tær. Við at trýsta á Ctrl + Shift +
Delete í senn, skuldi tín netkagi latið ein teig upp, har tað ber til at sletta cookies.
Um tú brúkar Mac teldu, skal tú trýsta á Cmd + Shift + Delete.
Á snildfon velst eisini um, hvat fyri skipan og forrit, tú brúkar. Á Android við Chrome kanst tú trýsta á
valmyndina ovast til høgru, velja “History” og so “Clear browsing data”.
Við iPhone fer tú inn á “Settings”/”Indstillinger”, velir “Safari”, og síðani trýstir tú á “Clear History and
Website Data”/”Ryd historik og webstedsdata”.

Hvør hevur atgongd til tínar upplýsingar?
Starvsfólk hjá Bústøðum hava atgongd til tínar persónupplýsingar í tann mun, tað er neyðugt fyri viðgerðina
av tínum máli/áheitan ella okkara uppgávu.

Hvussu leingi goyma vit tínar upplýsingar?
Upplýsingar um teg verða goymdar so leingi, vit meta, at tað er neyðugt til tess at kunna halda okkara
skyldu sum lánveitari og útleigari av leigubústøðum og til tess at halda galdandi lóggávu, undir hesum
løgtingslóg um skjalasøvn.
Starvsumsóknir verða burturbeindar eitt ár aftaná, at Bústaðir hava tikið avgerð í málinum.

Nær geva vit tínar upplýsingar víðari?
Vit víðarigeva bara upplýsingar, tá ið tað er neyðugt fyri at kunna útinna okkara uppgávu. Upplýsingar
kunnu eisini verða víðarigivnar, um tað er neyðugt til tess, at aðrir almennir myndugleikar kunnu útinna
teirra uppgávur og sambært reglunum um innlit í fyrisitingarlógini og innlitslógini.

Hvørji rættindi hevur tú?
Dátuverndarlógin gevur tær hesi rættindi:









Rætt til kunning (§§ 23-25)
Innlitsrætt (§ 26)
Rætt til rætting (§ 27)
Rætt til striking (§ 28)
Rætt til viðgerðaravmarking (§ 29)
Rætt til dátuflutning (§ 31)
Rætt til mótmæli (§§ 32-34)
Rætt til ikki at vera fyri avgerð, sum einans er grundað á automatiska viðgerð, undir hesum
profilering (§ 35)

Tú kanst lesa meira um tíni rættindi á heimasíðuni hjá Dátueftirlitinum www.dat.fo.

Kann eg klaga?
Tú kanst klaga til Dátueftirlitið um viðgerðina hjá Bústøðum av tínum upplýsingum, um tú metir, at
viðgerðin ikki er í samsvari við dátuverndarlógina.

Dátuverndarfólk
Bústaðir hava eitt dátuverndarfólk, sum kann upplýsa teg meira um reglurnar um dátuvernd.
Dátuverndarfólkið kann eisini vegleiða teg um tíni rættindi í mun til viðgerð av persónupplýsingum hjá
Bústøðum.
Tú kanst venda tær til dátuverndarfólkið á teldupostadressu jco@eirin.fo ella á telefon +298 784070.

Samband
Bústaðir – Føroya bústaðafelag
Yviri við Strond 6
FO-100 Tórshavn
Teldupost:
bustadir@bustadir.fo
Telefon:
+298 40 10 00
Avgreiðslutíðir: Má. - hó. 10:00 - 15:00, frí. 10:00 - 14:00

Privatlívspolitikkurin hjá Bústøðum er seinast dagførdur tann 18. oktober 2021.

