
Privatlivspolitik 
Domea.dks indsamling af personlige oplysninger om dig 
 
Når du henter vores app ”Min boligservice” registreres de oplysninger, du har angivet, så vi kan hjælpe 
dig med at håndtere din anmeldelse af fx fejl og mangler i boligen, få servicemeddelelser om din 
boligejendom og se opslag fra dine naboer. 

 
De oplysninger, du giver via ”Min boligservice”, videreformidler vi til det servicecenter/ejendomskontor, 
som din boligafdeling er tilknyttet. Det er det pågældende servicecenter/ejendomskontor og/eller 
Domea.dks kundeservice, der herefter vil hjælpe dig med de spørgsmål / anmeldelser, du har til din 
bolig.  
 

Den e-mailadresse du oplyser os om vil blive anvendt til at kommunikere med dig omkring de spørgsmål 
/ anmeldelser, du sender til os. 
 

Hvor længe bliver dine oplysninger gemt? 
Når du logger på ”Min boligservice” og giver oplysninger om dit navn, adresse, telefon og e-mail, gemmer 
vi oplysningerne i op til 5 år efter ophøret af din aftale med os. Dette sker i henhold til 
persondataforordningen. Herefter slettes alle personoplysningerne.  

 
Hvem har adgang til dine oplysninger? 
Det er kun et begrænset antal medarbejdere i Domea.dk og medarbejderne i det 
servicecenter/ejendomskontor, som din boligejendom er tilknyttet, som har adgang til dine oplysninger.  
 
Personoplysningerne opbevares ukrypteret på vores database, og de sendes ukrypteret over internettet.  
 

Domea.dk videreformidler ikke dine oplysninger til tredjeparter udover til det 
servicecenter/ejendomskontor, som din boligejendom er tilknyttet.  
 
Data bruges ikke kommercielt 

Vi bruger ikke de data, der bliver opsamlet kommercielt, men vi opsamler udelukkende den data, der skal 
til for at få en given applikation til at virke. Vi deler ikke indsamlede data med tredjeparter foruden det 

servicecenter/ejendomskontor, som din boligejendom er tilknyttet.  
 
Data fra applikationer slettes igen 
I det omfang vi opsamler data, gør vi det udelukkende af statistikhensyn. De data, der opsamles af en 
given applikation beholder Domea.dk og det servicecenter/ejendomskontor, som din boligejendom er 
tilknyttet, kun i den tid, applikationen er i brug. Herefter slettes de hos os. 
 

”Min boligservice” beder om tilladelse til kamera/mikrofon: App’en bruger kameraet til at tage billeder 
med og derfor bedes der om tilladelse til brug af kamera. Da tilladelsen til brug af kamera i android-app’s 
er koblet til tilladelse til mikrofon, bedes der om en samlet tilladelse. Mikrofonen bruges ikke. iOS 
verseionen af appen beder om tilladelse til kamera og bruger den til samme funktion som i android-
appen. 
 

Tilladelsen giver adgang til, at du kan anvende de billeder, du har på din telefon, som derfor kan tilgås 

fra appen. Domea.dk og servicecentret/ejendomskontoret kan ikke tilgå de billeder, du har på din 
telefon.  
 
Hvordan kan du slette eller ændre dine oplysninger? 
Hvis du ønsker information om de oplysninger, som er registreret om dig, skal du kontakte Domea.dk på 
kundeservice@domea.dk eller telefon nr. 76 64 64 07. 

 
Domea.dk er ansvarlig for indsamling og håndtering af data.  
 

mailto:kundeservice@domea.dk

