
SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING 
 

Behandling af persondata 

 
Til opfyldelse af kravene i databeskyttelsesforordningen gælder følgende vedrørende 

grundejerforeningens behandling af persondata. 

Dataansvarlig er grundejerforeningens kasserer, pt. Hugo Østergaard-Andersen 

[kontaktoplysninger]. 

Databehandlingens formål er at understøtte administrationen af grundejerforeningen, herunder 

at kunne udsende meddelelser, fx information fra bestyrelsen, indkaldelse til generalforsamling 

og opkrævning af kontingent, til grundejerforeningens medlemmer pr. post, mail og SMS, og at 

kunne etablere telefonisk kontakt. Til dette formål foretages registreringer af persondata i en 

medlemsliste, en mailingliste, et regnskabsbilag og en kontaktliste. 

1. Medlemslisten omfatter følgende oplysninger: 

• Sommerhusadresse 

• Navn på ejer 

• Ejers postadresse 

• Ejers telefonnumre 

• Ejers mailadresse 

 

Oplysningerne i medlemslisten slettes, når et medlem udtræder af grundejerforeningen, dog 

først når evt. skyld til grundejerforeningen er betalt.  

 

Der er truffet følgende tekniske foranstaltninger til at sikre data i medlemslisten: 

 

• Kun den dataansvarlige har adgang til den elektroniske medlemsliste 

• Al datatransmission sker krypteret 

• Medlemslisten lagres med kodeord på to eksterne servere med højeste 

sikkerhed, begge i Danmark 

• Medlemslisten lagres ikke lokalt på nogen PC 

• Medlemslisten sendes ikke pr. mail 

• Ved mailkommunikation til medlemskredsen er alle modtagere anført som 

bcc., dvs deres mailadresser fremgår ikke hos modtagere af mailen. 

 

2. Mailinglisten, bestående alene af medlemmernes mailadresser, er lagret på en ekstern server 

i EU. Kun den dataansvarlige har adgang til listen. 
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3. Regnskabsbilaget vedr. indbetaling af kontingent er lagret i grundejerforeningens 

elektroniske arkiv på en ekstern server i Danmark. I bilaget registreres sommerhusadresse og 

ejers navn sammen med beløb for betalt kontingent og dato for indbetalingen, samt evt. 

rykkergebyr. Grundejerforeningens bestyrelse og revisor har adgang. 

 

4. Til medlemmerne og ejerne af Skovsvinget 31, 33 og 35 videregives jævnligt pr. e-mail en 

kontaktliste med oplysningerne fra medlemslisten i det omfang den enkelte ejer har givet 

udtrykkeligt samtykke hertil. Samtykke kan begrænses og tilbagekaldes. Da kontaktlisten 

således fordeles til en bredere kreds, kan den dataansvarlige ikke påtage sig noget ansvar for 

dens sikkerhed. I forbindelse med indhentning af samtykke til optagelse på listen er gjort 

opmærksom på dette. 

 

 

Den 25. maj 2018 

 

Bestyrelsen 


