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Grundejerforeningen Vestbo’s dataansvar 
  
Personoplysninger 
 
Vi behandler medlemmers personoplysninger i forbindelse med medlemskabet af 
Grundejerforeningen Vestbo (GF-Vestbo), og bestyrelsen har derfor udarbejdet denne 
dataansvarspolitik, der kort informerer om hvordan foreningen behandler medlemmernes 
personoplysninger. 
   
Personoplysninger opdeles i  Persondataloven i 2 kategorier: 
 

a) Almindelig ikke-følsomme oplysninger, og 

b) Følsomme og andre private oplysninger 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler almindelige personoplysninger til 
bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, 
der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de i foreningen arbejdsmæssige formål, og vi 
sletter medlemmers personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige.  
 
Almindelige personoplysninger er i Persondatalovens §6 anført som: 
 
Navn, adresse, generelle kontakt oplysninger såsom telefon og e-mail, køn, alder, interesser, profil 
og historik, kreditoplysninger, IP-adresse etc. Eksempelvis er CPR-nummer ikke kategoriseret som 
følsom information, men som fortrolig information – og der er ikke krav til samtykke (i 
Datatilsynets øjne, iht. Persondatalovens §11) hvis foreninger (generelt) lagrer CPR-data.  
 
Dog er der forbud mod at offentliggøre CPR information.  
 
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 
 
GF-Vestbo er dataansvarlig i forholdet mellem medlemmet og foreningen, og foreningens 
bestyrelse sikrer at vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen.  
 
Kontaktoplysninger:  
 
Kontaktperson: Formand Theodor Nissen, Finnjollevej 26, 4040 Jyllinge. 
 
Behandling af personoplysninger 
 
Vi behandler følgende almindelige personoplysninger:  
 

 Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, postadresse, e-mail adresse, 

indmeldelsesdato. 
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Oplysningerne kommer typisk fra medlemmet selv, og i det omfang behandler vi 
persondataoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, hvor formålet særligt er:  
 

• Opkrævning for medlemskontingent, samt registrering af indbetaling(er)  
 
• Administration af medlemmets relation til foreningen 
 

Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i regnskabslovgivningen, opbevarer 
vi medlemmernes almindelige personoplysninger, i en periode efter din udmeldelse af foreningen  
 
– typisk skæringsdato er afslutningen af kalenderårets for udmeldelsen + 5 år.  
 
Videregivelse af dine personoplysninger  
 
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.  
 
Medlemmers rettigheder  
 
Medlemmer har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler 
personoplysninger;  
 
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data  
• Retten til indsigt i egne personoplysninger  
• Retten til berigtigelse  
• Retten til sletning  
• Retten til begrænsning af behandling  
• Retten til data-portabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)  
• Retten til indsigelse  
 
Et medlem kan gøre brug af sine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved 
at henvende sig til GF-Vestbo’s kontaktperson (oplysninger øverst i dette dokument). Hvis et 
medlem f.eks. henvender sig med en anmodning om at få rettet eller slettet sine 
personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald 
ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.  
 
Et medlem kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.  
 
Revidering af databehandlingspolitikken  
 
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne dataansvarspolitik fra tid til anden. Den 
til enhver tid gældende dataansvarspolitik vil være tilgængelig her på vores hjemmeside.  
 
Ved væsentlige ændringer vil foreningens medlemmer modtage meddelelse herom via 
foreningens hjemmeside eller senest på den årlige generalforsamling. 
 
Ovenstående retningslinje for Grundejerforeningen Vestbo’s håndtering af persondata er vedtaget 
på bestyrelsesmøde den 30. august 2018 


