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1. Grundejerforeningens dataansvar 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspoli-
tik, der kort fortæller medlemmerne om personoplysninger til sikring af en 

fair og gennemsigtig behandling. 
 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personop-
lysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi 

behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyl-
delse af de angivne formål, og vi sletter oplysningerne, når de ikke længere 

er nødvendige. 
 

2. Kontaktoplysninger på dataansvarlige 
Foreningens sekretær og kasserer er dataansvarlige. Vi sikrer, at medlem-
mernes personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

 
Kontaktoplysninger 

Adresse, telefon, mail og website fremgår af brevhovedet og sidefoden. Nav-
nene på foreningens bestyrelse fremgår af foreningens hjemmeside. 

 

3. Behandling af personoplysninger 
Vi behandler følgende personoplysninger: 

 
a. Medlemsoplysninger  

Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger, 
som navn, adresse, ind- og udmeldelsesdato, telefonnummer og e-mail-

adresse. 
Personoplysninger, der er tillagt højere grad af beskyttelse: For-

eningen har ikke lønnet personale og registrerer ikke CPR-numre eller an-

dre data med højere beskyttelsesgrad.  
 

b. Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer 
Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger, 

som navn, adresse, tiltrædelses- og fratrædelsesdato, telefonnummer, e-
mailadresse, andre oplysninger om tillidsposter og hverv i relation til 

grundejerforeningen.  
Personoplysninger, der er tillagt højere grad af beskyttelse: Ingen. 

  
Alle persondata opbevares i aflåste skabe hos foreningens dataansvarlige 

og/eller på sekretærens og kassererens pc, der er sikret ved koder. 
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4. Her indsamler vi oplysninger fra 
Normalt får vi oplysningerne fra medlemmerne. I nogle tilfælde kan der 
være andre kilder: 

• For ejeres vedkommende Næstved Havn, der er ejer af de lejede 
grunde 

• Ejendomsmæglere mv. i forbindelse med ejerskifter 

 

5. Foreningens formål med behandling af personoplys-
ninger 

Vi behandler personoplysningerne til bestemte formål, når vi har en lovlig 
grund. 

Lovlige grunde til behandling er særligt: 
• Grundejerforeningens legitime interesser i at behandle oplysningerne 

(interessevaretagelsesreglen) 
• At det er nødvendigt for at opfylde aftaler med medlemmer 

• Behandling af lovkrav eller kommunale krav 
• Behandling med samtykke 

 
Formålene: 

• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning 

• Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemfø-
relse og opfølgning 

• Opfyldelse af lovkrav og kommunale krav 
• Administration af relationerne til grundejerforeningen 

 

6. Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime in-
teresser 

I det omfang, vi behandler medlemsoplysninger på baggrund af interesseva-
retagelsesreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af legi-

time interesser som fx: 
• Håndtering af medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne mv., her-

under i forhold til generalforsamlinger 
• Opfyldelse af medlemspligter, herunder betaling af kontingent mv. 

• Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende 

 

7. Samtykke 
Oftest vil vores behandling af personoplysninger basere sig på et andet lov-

ligt grundlag end samtykke. Derfor indhenter vi kun samtykker, når det i 

sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle personoplysninger til de for-
mål, der er beskrevet ovenfor. 

Det er frivilligt, om man vil give os samtykke, og samtykket kan til enhver 
tid trækkes tilbage ved at give os besked. 
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8. Opbevaring og sletning af personoplysninger 
Medlemmernes personoplysninger opbevares i en periode på op til 1 år efter 
udløbet af regnskabsåret efter udmeldelse af foreningen, der kun kan ske ef-

ter salg af medlemmers ejendom på Lungshave.  
I tilfælde af løbende retssager eller lignende kan denne frist dog forlænges 

med op til 4 år. 

 

 
9.  Rettigheder 

Personer omfattet af nærværende politik har en række særlige rettigheder 

efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger, nemlig 
retten til: 

• At blive oplyst om behandlingen af data 
• Indsigt i egne personoplysninger 

• Berigtigelse 
• Sletning 

• Begrænsning af behandling 
• Dataportabilitet (udlevering af data i et almindelig anvendt format) 

• Indsigelse 

Man kan gøre brug af sine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores 
behandling, ved henvendelse til os. 

Ved modtagelse af henvendelser med en anmodning om at få rettet eller 
slettet personoplysninger undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og 

gennemfører i så fald ændringer eller sletning hurtigst muligt. 
Man kan altid selv indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, fx Da-

tatilsynet.  

 
10. Databehandleraftaler 

Foreningen har databehandleraftaler med 
• Synergi A/S vedr. services I relation til foreningens hjemmeside 

Databehandleraftaler med ovennævnte ligger på foreningens hjemmeside 
sammen med nærværende politik. 

 

11. Revidering af privatlivspolitikken 
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik, 

når vi finder det relevant. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitik-
ken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være til-

gængelig på vores hjemmeside. 
 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 11.06.2018 
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