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Privatlivspolitik 
for  

CVR-nr. 31796709 
Grundejerforeningen Strandgården Enø  

4736 Karrebæksminde 
Beskrivelse pr. 1. januar 2020. 

 
 

Grundejerforenings dataansvar 
 Ovennævnte forening behandler personoplysninger, og har derfor vedtaget 

denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvilke oplysninger vi behandler, 
  og hvordan vi behandler disse oplysninger 
 Privatlivspolitikken skal sikre en fair og gennemsigtig behandling 
 Grundprincippet for foreningens databehandling er, at foreningen kun 

behandler almindelige personoplysninger til bestemte foreningsrelaterede 
formål og ud fra berettigede (legitime) interesser 

 Disse oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige. 
 
 
Grundejerforeningens dataansvarlige 

 Foreningen har udpeget en dataansvarlig person, der kan kontaktes, såfremt du 
har spørgsmål. 
 

  Dataansvarlig kontaktperson: 
 Sekretær Jens B. Hansen 
 Ryttervænget 26, 4700 Næstved/Strandagervej 16, Enø. 
 Telefonnr.: 21 37 98 95 
 Mail: jenskarenl@gmail.com 

 
 

Behandling af personoplysninger 
 Foreningen behandler følgende almindelige personoplysninger om 

medlemmerne: 
 Navn, sommerhusadresse, hjemadresse, telefonnummer og e-

mailadresse. 
Ved hjemadresse forstås den adresse, som du har oplyst som kontaktadresse, 
såfremt du ikke bor på sommerhusadressen. 
 
 

Herfra indsamler foreningen oplysninger: 
 Foreningen får oplysningerne fra dig eller fra ejendomsformidlere på dine vegne. 

 
 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 
 Foreningen behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når 

foreningen har en lovlig grund. 
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 Lovlige grunde til behandling er særligt: 
 Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger 
 Behandling, der er nødvendig for dit medlemskab af foreningen 
 Behandling, der måtte følge af lovkrav 
 Behandling, der måtte kræve samtykke fra dig i den pågældende situation. 

 Formål med behandling af medlemsoplysninger: 
 Foreningens medlemshåndtering, herunder 

 Udsendelse af indkaldelse til generalforsamlinger med tilhørende bilag jf. 
vedtægt 

 Udsendelse af generalforsamlingsreferater og informationsskrivelser 
 Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning af og registrering af 

kontingentbetaling og evt. forfølgning af restancer, herunder retslig 
inkasso. 

 Administration af din relation til foreningen 
 
 

Videregivelse af dine personoplysninger 
 Foreningen videregiver alene dine navne- og adresseoplysninger til ekstern 

samarbejdspartner med henblik på opkrævning af kontingenter. Dette 
samarbejde og datasikkerheden i den sammenhæng er beskrevet i Bilag 1. 
 
 

 Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 
 Foreningen opbevarer dine personoplysninger i medlemsperioden og i en 

periode fra medlemskabets ophør i overensstemmelse med følgende kriterier: 
 Oplysningerne ajourføres og lagres på en privat PC hos et bestyrelsesmedlem. 

Formand, sekretær, og kasserer kan opbevare en elektronisk kopi af den 
seneste version. Adgang til PC´er der indeholdende medlemsoplysninger skal 
være beskyttet med en hemmelig privat adgangskode. 

 Der udgives ikke medlemsoversigter, og der foreligger ikke papirudskrifter. 
 Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i regnskabs-

lovgivningen, opbevarer foreningen dine almindelige medlemsoplysninger i 
op til 5 år efter kalenderåret for ophør af medlemskab. 
 
 

 Dine rettigheder 
 Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når 

foreningen behandler personoplysninger om dig: 
 Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 
 Retten til indsigt i egne personoplysninger 
 Retten til berigtigelse 
 Retten til sletning af telefonnumre og mailadresse 
 Retten til indsigelse 

 Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod foreningens 
behandling, ved at henvende dig til foreningens dataansvarlige 

 Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine 
personoplysninger, undersøger foreningen, om betingelserne herfor er opfyldt. 

https://www.noerreskovparken.dk/privatlivspolitik/#dataansvarlig
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 I så fald udføres den ønskede rettelse eller sletning så hurtigt som muligt. 
 Du kan altid indgive en klage til en myndighed, der fører tilsyn med 

databeskyttelsen, f.eks. Datatilsynet. 
 
 

Revision af privatlivspolitikken 
 Foreningen forbeholder sig retten til at foretage ændringer i nærværende 

privatlivspolitik fra tid til anden. 
 Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret 
 Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på foreningens 

hjemmeside 
 Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 


