Persondatapolitik for Hindzehovgaard Grundejerforening
Dataansvarlig: Hindzehovgaard Grundejerforening, CVR-nr. 33 54 99 38, v/ bestyrelsen er dataansvarlig for
behandling af de personoplysninger, foreningen har modtaget på hver enkelt grundejer og sikrer, at
medlemmernes personoplysninger behandles i overensstemmelse med Persondataforordningen (GDPR) og
Databeskyttelsesloven.
Dette indebærer at Hindzehovgaard Grundejerforening skal dokumentere, hvordan persondata behandles i
foreningen.
Formålet med behandling af medlemmernes persondataoplysninger: Oplysningerne anvendes alene til
grundejerforeningens daglige virke i form af: Opkrævning af medlemskontingent, indkaldelse til
generalforsamling, udsendelse af referater fra generalforsamling, udsendelse af nyhedsbreve samt anden
relevant information eller nødvendig kontakt til og mellem medlemmerne i grundejerforeningen.
Kategorier af personoplysninger: De persondata der benyttes af bestyrelsen er af kategorien almindelige
personoplysninger, herunder at et medlem har beskyttet/hemmelig adresse. Bestyrelsen behandler ikke
personfølsomme oplysninger.
Hvor stammer personoplysningerne fra: De modtaget fra medlemmerne selv eller fra en
ejendomsmægler/advokat i forbindelse med medlemmernes køb af en ejendom i foreningen
Bestyrelsen v/ kasserer og sekretær vedligeholder med baggrund i dette en medlemsoversigt (et regneark),
hvor der udover ovenstående oplysninger er tilføjet mailadresser og telefonnumre på de grundejere, der
har oplyst dette. Situationsbilleder fra grundejerforeningens arrangementer lægges ligeledes på
hjemmesiden.
Deling af personoplysninger: Personoplysninger videregives ikke til andre.
Opbevaring af personoplysninger: Medlemsoversigten opbevares hos kasserer og sekretær og opbevares
kun så længe medlemmet står hos bestyrelsen som ejer af en ejendom i det vejområde som
grundejerforeningen omfatter.
Medlemmernes almindelige personlige oplysninger (navn, adresse, og eventuelle telefonnumre og
mailadresser) opbevares elektronisk på en computer/ harddisk eller på et USB-stik hos henholdsvis kasserer
og sekretær. Foreningens elektroniske oplysninger på computer/harddisk eller USB-stik og beskyttes af et
godkendt sikkerhedsprogram.
Medlemmernes rettigheder: Ethvert medlem har ret til at få indsigt i de oplysninger bestyrelsen opbevarer
om medlemmet. Medlemmet har ret til at få urigtige oplysninger om sig rettet. Du har mulighed for at
klage til Datatilsynet via dt@datatilsynet.dk.
Kontaktoplysninger: Spørgsmål om grundejerforeningens behandling af oplysninger om medlemmerne kan
rettes til bestyrelse på bestyrelsen@hhg65.dk.
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