Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Telf. nr. 70 11 40 70
Fax nr. 48 20 48 00
www.borger.dk/aub

ATP
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Boligstøtte ved praktikophold i udlandet
Navn:
CPR-nr.:

-

fremsender hermed kvittering for min andel af betalt husleje for
måned eller periode:				

Beløb:
(Anfør valuta)

Jeg erklærer, at de oplysninger, jeg giver, er korrekte og jeg er indforstået med at tilbagebetale tilskuddet,
hvis oplysningerne har været urigtige eller mangelfulde, eller hvis forholdene i øvrigt ændres.
Jeg giver samtykke til, at AUB kan indhente og videregive oplysninger, der er relevante for sagen.
Jeg er bekendt med, at de udbetalte beløb vil blive indberettet til SKAT.

dato

Underskrift

HUSK - Kvitteringen skal vedlægges som bilag.
Hvis du flytter skal du sende en ny huslejekontrakt.
Vi udbetaler til din nemkonto.

Ansøgningen skal sendes til AUB senest 4 måneder efter, at dine udgifter har været afholdt.

Du kan læse, hvordan AUB behandler dine personoplysninger på sidste side
i blanketten eller på www.borger.dk/aub-personoplysninger

Denne blanket, eller en kopi heraf, bedes anvendt ved indsendelse af huslejekvitteringer

3 800 018 - 0121

Sådan behandler AUB dine personoplysninger
Du får denne orientering, fordi vi skal oplyse dig om, at
AUB behandler oplysninger om dig som led i vores
sagsbehandling. Disse oplysninger kaldes personoplysninger.
Her kan du læse, hvilke oplysninger vi behandler,
hvordan vi behandler dem, og hvilke rettigheder du har
i den forbindelse.
Hvilke oplysninger behandler AUB?
Formålet med AUB’s sagsbehandling er at tage stilling
til, om AUB kan udbetale tilskud til dig i forbindelse
med praktik i Danmark eller i udlandet. AUB kan også
udbetale præmie for praktikaftaler i udlandet og svendeprøveudgifter til din erhvervsskole. Vi indhenter kun
de oplysninger, der er nødvendige for vores sagsbehandling.
AUB behandler fx oplysninger om
• din egen og din arbejdsgivers identitet
• ansættelsesforhold
• skatteforhold
• kontonummer
• din erhvervsuddannelse
• udgifter i forbindelse med praktik
Vi får oplysningerne fra din erhvervsskole og fra din
ansøgning til AUB. De kan også komme fra offentlige
myndigheder, fx SKAT og CPR-registeret.
Det er frivilligt for dig at søge om tilskud hos AUB. Når
du har sendt en ansøgning, har du efter loven pligt til
at give korrekte og fyldestgørende oplysninger. Hvis
du ikke gør det, får det betydning for AUB’s behandling
af din sag. Du kan på ethvert tidspunkt trække din
ansøgning tilbage.
Sådan behandler vi dine personoplysninger
AUB behandler dine personoplysninger på baggrund
af Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Vi kan samkøre oplysninger for at klargøre sager til behandling og til kontrol af udbetalinger
mv., fx for at afdække svig. Dette kan eventuelt ske
med bistand fra Udbetaling Danmark ud fra særregler i
lov om Udbetaling Danmark og efter fastlagte retningslinjer, herunder for sletning af data.
Som led i sagsbehandlingen kan det være nødvendigt
at videregive dine personoplysninger til fx SKAT, Udbetaling Danmark eller pengeinstitutter, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som vi samarbejder med.
AUB sletter krav og sager i takt med at de forældes.
Hvilke rettigheder har du?
Du kan gøre indsigelse mod, at AUB har personoplysninger om dig.
Du kan få kopi af de oplysninger, som AUB har om dig.
Du kan også bede om
• at få dine personoplysninger berigtiget eller slettet

•
•

at AUB sætter behandlingen af oplysningerne i
bero
at få sendt oplysningerne til dig eller en anden

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at AUB træffer
automatiserede afgørelser.
Hvis du har spørgsmål
Har du spørgsmål til vores behandling af dine
personoplysninger eller ønsker at gøre brug af
dine rettigheder, kan du kontakte os i vores
åbningstid på telefon 70 11 40 70 eller via
’Kontakt’ på www.borger.dk/aub, eller på brev til
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, Kongens Vænge
8, 3400 Hillerød.
Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver
via e-mail til dpo@atp.dk, på telefon 70 11 12 13 eller
på brev til Databeskyttelsesrådgiver, Kongens Vænge
8, 3400 Hillerød.
Er du uenig i den måde, AUB behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over
AUB’s behandling af personoplysninger. Er du uenig i
AUB’s håndtering eller afgørelse af din sag, skal du
kontakte AUB direkte.
Lovgrundlag
Du kan læse mere i:
Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.
Databeskyttelsesforordningen, jf. art. 6, stk. 1, e) samt
art.9, stk. 2, f) og g)
Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk.
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