
Fortegnelse over Grundejerforeningen Svendebjergs behandling af 

personoplysninger 

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i: Grundejerforeningen Svendebjerg, CVR-nr.: 40047883 

Dato for seneste ajourføring af dokumentet:19.12.19  

1. Hvem er foreningens dataansvarlige (som regel er 

det bestyrelsen, der har det juridiske ansvar for 

behandling af personoplysninger)  

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer: 

• Helene Flethøj Thygesen, 28141209, 

hflethoej@hotmail.com 

• Anne Ginderskov Hansen,  

anneginderskovhansen@gmail.com 

• Carsten Helmersen, frismersen@yahoo.dk 

• Rosa Telling, 51919192, 

rosaann@gmail.com 

• Chad Donovan, 

chad_donovan@hotmail.com 

• Mie Reenberg, miereenberg@gmail.com 

• Louise Braüner, 93603983, 

louisebrauner@gmail.com 

 

 

2. Hvorfor behandler I personoplysninger? • Varetagelse af medlemsforhold, herunder 

aktiviteter, kommunikation, 

medlemsmøder, generalforsamlinger og 

kontingentopkrævning 

• Administration af foreningens eksterne 

relationer, herunder ejendomsmæglere og 

andre aktører 

 

 

3. Hvilke personoplysninger behandler I? Almindelige personoplysninger:  

• Navn 

• Mail-adresse 

• Evt. telefon 

• Adresse 

• Matrikelnummer 

• Evt. dato for erhvervelse af ejendom 

 

 

4. Hvem behandler I oplysninger om? Vi behandler oplysninger om følgende kategorier af 

personer:  

• Medlemmer 

• Bestyrelsen 

•  

 

5. Hvem videregiver I oplysningerne til? Vi videregiver almindelige personoplysninger om 

medlemmer når vi har en legitim interesse eller skal 

overholde lovgivning 

 

 

  

6. Hvornår sletter I personoplysninger, I har 

modtaget?  

 

 

Vi opbevarer almindelige personoplysninger på 

medlemmer indtil medlemskabets ophør. Herefter 

slettes oplysningerne.   

 

 

 

7. Hvordan opbevarer I personoplysninger?  Vi opbevarer alle personoplysninger i et dokument 

beskyttet af password. Kun bestyrelsen har adgang. 

Oplysningerne registreres manuelt.  
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Bestyrelsen har alle sikkerhedskode på deres 

computere og mobile enheder. 

 

 

 

8. Hvordan lever I op til lovens krav om 

datasikkerhed. Hvad gør I hvis der opstår et brud 

eller jeres data og systemer bliver hacket?  

Vi kontakter Datatilsynet og evt. politiet, hvis alle 

eller nogle af personoplysninger bliver stjålet, hacket 

eller på anden måde kompromitteret. 

 

 

 

9. Hvad kan jeres IT-system, og hvordan beskytter i 

de persondata, I har i jeres IT-systemer? 

 

Vi tænker databeskyttelse ind, når vi køber eller får 

nye IT-systemer eller ændrer på de nuværende. Vi 

er opmærksomme på, at systemet gerne må bidrage 

til: 

• At vi ikke indsamler flere oplysninger end 

nødvendigt. 

• At vi ikke opbevarer oplysningerne længere 

end nødvendigt. 

• At vi ikke anvender oplysningerne til andre 

formål, end de formål, som oplysningerne 

oprindeligt blev indsamlet til. 

 

Vores IT-system kan:  

 

• Systemet har ikke en automatisk 

slettefunktion, så vi gennemgår 

oplysningerne manuelt 

• Give notifikation om regelmæssig fornyelse 

af password 

 

 

 

 

 


