Persondatapolitik for grundejerforeningen Skamlebæk Strand iht. lovgivningen.
Grundejerforeningens dataansvar:
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller
dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte
formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er
relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål (se nedenfor), og vi sletter dine
oplysninger, når de ikke længere er relevante.
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:
Bestyrelsen for grundejerforeningen Skamlebæk Strand er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine
personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Se kontaktoplysninger på
bestyrelsens medlemmer på grundejerforeningens hjemmeside www. skamlebaekstrand.dk
Grundejerforeningens cvr-nr er 33632878.
Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger: Almindelige personoplysninger som navn, adresser i
Skamlebæk Strand og hjemadresse, telefonnumre og e-mailadresse.
Hvor får vi oplysningerne fra
Vi får normalt oplysningerne fra den enkelte grundejer selv. I nogle tilfælde kan der være andre
kilder som f.eks. Odsherred Kommune og ejendomsmæglere.
Grundejerforeningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund, som kan være
grundejerforeningens berettigede interesser, behandling efter lovkrav og behandling af
personoplysninger med samtykke.
De konkrete formål er
• Grundejerforeningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.
•

Kommunikation med medlemmerne som et led i grundejerforeningens aktiviteter som f.eks.
planlægning, gennemførelse og opfølgning på generalforsamling, arbejdsdagen og lignende
arrangementer.

•

Eventuelle situationsbilleder fra grundejerforeningens konkrete aktiviteter til brug for
foreningens hjemmeside.

Samtykke

Grundejerforeningen behandler kun personoplysninger efter frivilligt samtykke med den enkelte
grundejer og et evt. samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage, når grundejerforeningens bestyrelse
får skriftlig besked om det.

Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver kun personoplysninger til offentlige myndigheder som har en lovlig adgang til
personoplysningerne. Videregivelse af personoplysninger til firmaer ift markedsføring finder ikke
sted, medmindre grundejeren, i det enkelte tilfælde, har givet konkret samtykke.
Grundejerforeningen rundsender en medlemsliste, for at medlemmerne kan komme i kontakt med
hinanden. Hvis et medlem ønsker at andre medlemmer ikke skal kunne få adgang til den
pågældendes persondata, har medlemmet en ret til at kræve det. Dette gøres ved skriftlig
henvendelse til bestyrelsen, f.eks. til Formanden eller Kassereren
Sletning af personoplysninger
Vi sletter dine personoplysninger efter 3 år efter at du er ophørt med at være grundejer i
grundejerforeningen Skamlebæk Strand.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder efter persondatalovgivningen, når vi 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

•

Retten til begrænsning af databehandling

•

Retten til dataportabilitet (udlevering af data)

•

Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til bestyrelsen for
grundejerforeningen. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks.
Datatilsynet.
Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen
blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på

grundejerforeningens hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage særskilt meddelelse
herom.

Besluttet på grundejerforeningen Skamlebæk Strands bestyrelsesmøde den 4. november 2019.

