Thomas Angells Stiftelser
Etablert 1767

Personvernerklæring
1. Innledning
Thomas Angells Stiftelser, Bispegata 4, 7013 Trondheim, er behandlingsansvarlig for
registering av personopplysninger i forbindelse med virksomheten og realisering av formålet
som er
«Thomas Angells Stiftelser har som formål å oppfylle intensjonene i Thomas Angells testamente, datert
28.09.1762 med senere 3 Codiciler, datert henholdsvis 31.10.1763, 04.01.1765 og 18.10.1765.
Dette vil særlig omfatte utleie av innskuddsfrie leiligheter til eldre mennesker til sosialt tilpassede rimelige
husleier i Thomas Angells Hus og i Kjøpmannsgt 6, samt legge forholdene til rette for et godt sosialt og trygt
miljø for beboerne. Det påligger Stiftelsene et særskilt ansvar i å ivareta Thomas Angells Hus.
For å ivareta Stiftelsenes formål skal om mulig 1/3 del av resultatet tillegges kapitalen.
Dersom forvaltningen og avkastningen av Stiftelsenes formue gir rom for det kan annen sosial virksomhet i
Trondheim støttes.»

Stiftelsen behandler personopplysningene i samsvar med den til enhver tid gjeldende
personvernlovgivning. Regelverket skal beskytte personer mot misbruk av personopplysninger.
Stiftelsen er opptatt av personvernet til personer hvor Stiftelsen har registrert personopplysninger.
Det gjelder:







Styremedlemmer
Ansatte
Søkere om støtte
Søkere til leie av leiligheter
Kunder og leverandører
Øvrige samarbeidspartnere

Thomas Angells Stiftelser har de ansatte taushetsplikt om forhold de blir kjent med i arbeidet.
For å sikre at personopplysningene håndteres på en sikker og forsvarlig måte har vi etablert
følgende retningslinjer:
2. Formålet med behandlingen
For å kunne administrere arbeidet med stiftelsens formål og dens aktiviteter må stiftelsen
behandle visse personopplysninger. Vi benytter personopplysninger kun til følgende formål:
1.
2.
3.
4.

Behandling av søknader på leie av leiligheter og andre formål
Tilrettelegging for leietakere som trenger ekstra tilpasninger i leiligheten
Behandling av søknader om økonomisk støtte
Hjelp til søknader vedr. diverse behov; som f eks. Husbanken (bostøtte), NAV
(hjelpemidler) - (dersom ev. pårørende ikke kan gjøre det).
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3. Hvilke personopplysninger behandles
Kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre formålet og virksomheten.
4. Behandlingsgrunnlag
Stiftelsen har ifølge personopplysningsloven rettslig grunnlag til å behandle personopplysninger
for å kunne gjennomføre formålet.
Stiftelsen mottar samtykke fra personer hvor personopplysninger er lagret hos Stiftelsen, gjennom
å oppfylle avtaler med personen, eller en konkret aksept fra personen, basert på Stiftelsens vilkår
for samhandling. I søknadsskjema på leilighet er det avkryssingsfelt for aksept.
5. Sikkerhet
Stiftelsen vil kontinuerlig påse at personopplysninger ikke blir misbrukt, og at de er korrekte.
Stiftelsen har inngått avtale om kjøp av ASP-tjenester med leverandør som vil kunne ha innsyn
til personopplysninger som er lagret på Stiftelsens server. Leverandøren skal ikke, under noen
omstendigheter, benytte noen av de lagrede personopplysninger; Databehandleravtale er
signert.
6. Personopplysninger til tredjeparter
Stiftelsen kan gi tredjeparter tilgang til personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre
formålet og det er anledning til det i henhold til en hver tids gjeldende lov- og regelverk.
7. Rettigheter / innsyn
Personer hvor personopplysninger er lagret hos Stiftelsen, kan kreve innsyn i opplysningene, og
kreve retting eller sletting av personopplysninger, herunder be om begrenset bruk av
personopplysninger, samt protestere mot bruken av dem.
Personer hvor personopplysninger er lagret hos Stiftelsen, kan be om dataportabilitet, det vil si at
personopplysninger registrert hos Stiftelsen kan overføres til en tredjemann.
Henvendelser om innsyn i hvilke personopplysninger Stiftelsen har lagret kan rettes til:
firmapost@thomasangell.no – Thomas Angells Stiftelser, Bispegata 4, 7013 Trondheim
Personer hvor personopplysninger er lagret hos Stiftelsen har rett til å klage til Datatilsynet
dersom de mener Stiftelsen behandler personopplysningene i strid med personvernreglene.
8. Oppbevaring og sletting av personopplysninger
Stiftelsen oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å
administrere og gjennomføre formålet, med mindre Stiftelsen etter lov er pålagt å lagre
opplysningene.

Fastsatt av styret i Thomas Angells Stiftelser, 20.08.2018
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