PRIVATLIVSPOLITIK
for
GRUNDEJERFORENINGEN SMÅLAND
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GRUNDEJERFORENINGENS DATAANSVAR

1.1

Grundejerforeningen behandler personoplysninger vedrørende foreningens medlemmer. Den har
derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der indeholder oplysninger om, hvilke personoplysninger,
foreningen behandler, samt hvordan de behandles. Privatlivspolitikken er udformet for at opfylde
lovgivningens krav og for at sikre gennemsigtighed og en fair behandling.

1.2

Gennemgående for foreningens databehandling er, at foreningen kun behandler almindelige personoplysninger til bestemte, foreningsrelaterede formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Foreningen behandler således kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til gennemførelse af foreningens vedtægtsmæssige formål.

1.3

Foreningen sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for foreningen.
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KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DEN DATAANSVARLIGE
Grundejerforeningen Småland er ansvarlig for sin benyttelse af personoplysninger, og foreningen
sikrer, at den behandler personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen. Foreningen har
udpeget en dataansvarlig.
Foreningens CVR-nr. er: 32747442
Kontaktoplysningerne på den dataansvarlige er:
Navn:

Lisbeth Jensen

Adresse:

Askøvej 13
4243 Rude

Telefon:

61773821

Emailadresse: bestyrelse@gf-småland.dk

3

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

3.1

Foreningen behandler følgende personoplysninger:
•

Almindelige personoplysninger om medlemmer af foreningen:
Registrerings- og kontaktoplysninger så som navn, foreningsadresse, postadresse, telefonnummer/-numre, emailadresse og dato for påbegyndelse af medlemskabet.
-

Ved "foreningsadresse" forstås adressen på den ejendom, der er beliggende i foreningens område, og som begrunder medlemskabet.

-

Ved "postadresse" forstås den adresse, som medlemmet har oplyst som kontaktadresse, såfremt medlemmet ikke bor på foreningsadressen.
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HVOR INDSAMLER FORENINGEN PERSONOPLYSNGERNE FRA

4.1

Normalt får foreningen oplysningerne fra det enkelte medlem selv eller fra ejendomsformidlere på
medlemmets vegne.
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FORENINGENS FORMÅL MED BEHANDLINGEN AF MEDLEMMERNES PERSONOPLYSNINGER

5.1

Foreningen behandler kun de registrerede personoplysninger til bestemte formål af relevans for
administration af foreningen og for opfyldelse af foreningens vedtægtsmæssige formål og kun, når
foreningen har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
•

Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle de pågældende oplysninger

•

At det er nødvendigt for at opfylde medlemskabet af foreningen

•

Behandling, der måtte følge af lovkrav

•

Andre tilfælde, hvor behandlingen forudsætter nærmere samtykke fra medlemmet i den
pågældende situation

Formål med foreningens behandling af medlemmers personoplysninger:
•

Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, indkaldelser til generalforsamlinger, udsendelse af generalforsamlingsreferater og andre meddelelser fra foreningen

•

Som led i øvrigt i foreningens aktiviteter

•

Administration af særlige forhold i relation til det enkelte medlems forhold til foreningen
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FORENINGEN BEHANDLER KUN PERSONOPLYSNINGER UD FRA LEGITIME INTERESSER

6.1

I det omfang foreningen behandler medlemmers personoplysninger, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser så som:
•

Håndtering af dine medlemsrettigheder i forhold til foreningens pligter og opgaver, jf. foreningens vedtægter m.v., herunder i forhold til foreningens generalforsamlinger m.v.

•

Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning af og registrering af betaling af kontingent og eventuelle andre, pligtige ydelser og eventuel forfølgning af restancer, herunder
retslig inkasso

•

Videregivelse af almindelige personoplysninger til foreningens nødvendige samarbejdsparter i relation til de af punkt 5.1 omfattede formål

•

Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i regnskabslovgivningen,
opbevarer foreningen medlemmernes personoplysninger i en periode efter udmeldelse af
foreningen, jf. i øvrigt punkt 9.
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7

SAMTYKKE

7.1

Foreningens behandling af medlemmernes personoplysninger er baseret på andet lovligt grundlag
end samtykke.
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VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

8.1

Foreningen kan videregive medlemmernes personoplysninger til foreningens nødvendige samarbejdsparter, jf. punkt 6.1, men ikke til virksomheder til brug for markedsføring.
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OPBEVARING OG SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER

9.1

Foreningen opbevarer medlemmernes personoplysninger, så længe medlemskabet består og i en
periode derefter, når dette er begrundet i praktiske og/eller administrative hensyn, herunder bestemmelser i regnskabslovgivningen og eventuel anden lovgivning.

9.2

Foreningen opbevarer af de i stk. 1 anførte grunde almindelige medlemsoplysninger i op til fem år
efter udløbet af det kalenderår, hvor medlemskabet er ophørt.
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MEDLEMMERNES RETTIGHEDER VEDRØRENDE REGISTREREDE PERSONOPLYSNINGER

10.1

Medlemmerne har en række rettigheder over for foreningen efter Persondataforordningen, når
foreningen behandler deres personoplysninger:
•

Retten til at blive oplyst om behandlingen af personoplysninger

•

Retten til indsigt i egne personoplysninger

•

Retten til berigtigelse

•

Retten til sletning

•

Retten til begrænsning af behandling

•

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

•

Retten til indsigelse

10.2

Medlemmerne kan gøre brug af deres rettigheder, herunder gøre indsigelse mod foreningens behandling, ved at rette henvendelse til foreningens dataansvarlige, jf. punkt 0.

10.3

Hvis foreningen modtager anmodning fra et medlem om at få rettet eller slettet medlemmets personoplysninger, undersøger foreningen, om betingelserne herfor er opfyldt. I givet fald gennemfører foreningen de nødvendige ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

10.4

Et medlem kan altid indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed, f. eks. Datatilsynet, vedrørende foreningens registrering eller behandling af medlemmets personoplysninger.
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REVISION AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

11.1

Foreningen forbeholder sig ret til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik fra tid til anden.
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11.2

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik for foreningen er tilgængelig på foreningens hjemmeside www.gf-smaaland.dk.

Denne privatlivspolitik, der er vedtaget af Grundejerforeningen Smålands bestyrelse, er gældende fra den
22.06.2019
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