PRIVATLIVSPOLITIK FOR
GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN
Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken: den 28. februar 2021

Grundejerforeningen Røglebakken’s 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, og vi sletter dine oplysninger, når
de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Grundejerforeningen Røglebakken er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson:

Foreningens formand, Niels Henrik Hedegaard

Adresse:

Røglebakken 12, 4320 Lejre

CVR:

41513241

Telefonnr.:

25274404

Mail:

formand@roeglebakken.dk

Website:

www.roeglebakken.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende persondata om ejere af ejendomme i bebyggelsen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Personnavne på ejeren(e)
Adresse på ejendommen
Matrikelnummer
Dato for erhvervelse af ejendommen
E-mail adresse(r), som ønsket anvendt til kommunikation
Telefonnummer, som ønsket anvendt til kommunikation
Kontingentbetaling

Ovenstående data opdateres løbende.
Oplysningerne opbevares hos bestyrelsens kasserer, som kan videregive oplysningerne til øvrige medlemmer af foreningens bestyrelse (medlemmer og suppleanter) samt revisorer og beboere, som deltager i nedsatte udvalg f.eks. festudvalg. Videregivelse sker kun i nødvendigt
omfang for foreningens drift.
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Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer kan få kendskab til yderligere persondata,
som foreningen måtte modtage, f.eks. i forbindelse med kommunal sagsbehandling, ejendomskøb, dispensationsansøgninger og lignende. Data videregives ikke, men kan f.eks. fremgå
af referater af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger og således fremgå af foreningens arkiv.
Data kan ikke i alle tilfælde fremsøges i foreningens arkiv, idet arkivet er dannet over en årrække med anvendelse af skiftende principper og teknologier, ligesom dele heraf kan være
gået tabt. Bestyrelsen vedligeholder et fysisk arkiv med referater af generalforsamlinger.
Formand og kasserer anvender forenings-mail postkasser. Øvrige medlemmer af bestyrelsen
og suppleanter anvender private mailkonti.
Data som medlemmers navne og adresser og kontaktdata kan fremgå af referater fra generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og i kommunikationen til medlemmerne.
Persondata af følsom eller privat karakter, som måtte komme til bestyrelsens kendskab, omtales ikke i referater mv. og bringes ikke på anden måde til offentlighedens kendskab.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, som afgår, underskriver en tro og love erklæring på,
at de har slettet data fra bestyrelsesarbejdet på deres private mail konti og pc mv..

Her indsamler vi oplysninger fra
Grundejerforeningen Røglebakken får oplysninger om nye ejere i forbindelse med køb af ejendomme i bebyggelsen, herunder fra de nye medlemmer selv, hvilket generelt er nødvendigt for
at foreningen kan løse sine opgaver, og specifikt for at bestyrelsen kan kommunikere herom
med medlemmerne samt opkræve kontingent.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger med det formål at drive foreningen jf. vedtægterne. Det omfatter foreningens drift og medlemshåndtering, herunder opkrævning af kontingent, samt som et led i
foreningens aktiviteter.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger vil denne behandling udelukkende være
motiveret af berettigede (legitime) interesser som at indkalde til generalforsamlinger, opkræve
kontingent til foreningens drift, fordele referater af bestyrelsesmøder og relevant information til
foreningens medlemmer samt afholdelse af sociale arrangementer for foreningens medlemmer.

Risikovurdering
Det vurderes at tab af fortrolighed vil have minimal indflydelse på de registreredes rettigheder
og frihedsrettigheder, da personoplysningerne ofte vil være offentligt tilgængelige.
Det vurderes at tab af integritet og tilgængelighed ikke vil have nogen nævneværdig betydning
for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Det kan dog betyde udfordringer i forbindelse med de administrative processer ved opkrævning af kontingent og kommunikation
med medlemmerne, hvorfor der anvendes it-systemer beskyttet mod tab af integritet og tilgængelighed og opbevares en fysisk kopi af beboeroversigten.
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Foreningen vurderer ikke, at der skal tilknyttes en databeskyttelsesrådgiver henset til omfanget af persondata, disses karakter, behandling og anvendelse.

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end
samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at
behandle dine personoplysninger til et eller flere af de formål, der er beskrevet ovenfor.
Såfremt vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykket, og du kan til enhver
tid trække samtykket tilbage ved at give os besked herom.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke personoplysninger uden dit samtykke.
Telefonnumre og e-mailadresser videregives ikke uden samtykke (kommunikation udsendes til
medlemmerne således at de enkelte mailadresser er skjulte for modtagerne) og offentliggøres
ikke.
Bestyrelsens navne og adresser (og forenings-email adresser for formand og kasserer) fremgår af foreningens hjemmeside. Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer videregives i nødvendigt omfang til foreningens bank og til offentlige myndigheder.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
›

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine oplysninger i op til
5 år efter udløbet af det regnskabsår, hvor du er udtrådt af foreningen.

I det omfang dine oplysninger (typisk navn og adresse) fremgår af referater af generalforsamlinger slettes disse ikke, men vil fremgå af foreningens fysiske arkiv.
Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig:
›
›
›
›
›
›
›

Retten
Retten
Retten
Retten
Retten
Retten
Retten

til
til
til
til
til
til
til

at blive oplyst om behandlingen af data
indsigt i egne personoplysninger
berigtigelse
sletning
begrænsning af behandling
dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at
henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller
sletning så hurtigt som muligt.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage
indgives til Datatilsynet.
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Kontrol
I forbindelse med revisors gennemgang af regnskabet kontrollerer revisor at ovenstående regler overholdes.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved
ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.
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