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Behandling af persondata  
 

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 
Det er ved grundejerforeningens stiftelse den 8. oktober 1973 pålagt alle grundejere jævnfør 
foreningens vedtægter § 2 at være medlem af Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. 
Medlemsskabet indtræder samtidig med overtagelse af en parcel. 
 

Rettigheder til beskyttelse af personlige oplysning er 
Grundejerforeningen Fredensborg Søpark overholder gældende lovgivning i 
persondataforordningen. En lovgivning som er gældende fra den 25. maj 2018. 
 

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde omfatter følgende rettigheder: 
Samtykke 
Hvis behandling af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til når som 
helst at tilbagekalde dit samtykke med henblik på senere behandling.  
Formelt samtykke er i tilfældet grundejerforeningen ikke nødvendigt. Samtykke anses for givet ved 
erhvervelse af ejendom i Fredensborg Søpark grundet det krævede medlemskab. 
 

Dataansvarlig i bestyrelsen 
Du har ret til at få oplysning af bestyrelsens ”dataregisteransvarlige” som defineret i loven og få 
adgang til- og berigtigelse af dine persondata.  
 

Klagemulighed til bestyrelsen 
Du har ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data. 
 

Klagemulighed til databeskyttelsesmyndighed  
Du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed. 
 

Medlemmernes persondata 
Grundejerforeningens bestyrelse modtager og registrerer persondata som en forudsætning for at 
kunne administrerer foreningen og dermed opfylde det ansvar, der til enhver tid pålægges 
foreningens bestyrelse jævnfør vedtægternes § 3. 
 

Oplysninger om persondata omfatter navn(e), adresse, telefonnumre og e-mailadresser. 
Persondataoplysninger modtages som hovedregel fra involverede ejendomsmæglerfirmaer 
i forbindelse med køb/salg af ejendomme i Fredensborg Søpark  
 

Bestyrelsen videregiver alene medlemmers navn(e) og adresse til NETS med henblik på 
opkrævning af det årlige medlemsbidrag (foreningskontingent). 
 

Medlemmernes personlige data anvendes ikke i kommercielt øjemed. 
 

Derudover kan bestyrelsen indhente oplysninger om navn(e) på ejere af respektive matrikelnumre 
via Offentlig Informationsserver OIS.dk. 
 

Opbevaring og behandling af personlige data 
Personlige data der er registreret på medlemmer opbevares og behandles af enkelte udpegede 
bestyrelsesmedlemmer, primært formand, kasserer og webmaster – samt NETS, som kun 
informeres om grundejers navn(e) og adresse. 
Grundejers navn(e) og adresse opbevares i bestyrelsens medlemsdatabase og hos NETS så 
længe den pågældende grundejer er medlem af grundejerforeningen og indtil et ejerskifte har 
fundet sted med afslutning af handel og alle evt. restancer er indfriet. 
Sideløbende opbevares som udgangspunkt grundejers navn(e), adresse, mailadresse(r) samt 
telefonnummer i en selvstændig kommunikationsdatabase. Foreningens udadvendte elektroniske 
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kommunikation som nyheds mails etc. er ikke begrænset til foreningens medlemmer, hvorfor 
sletning af personoplysninger i kommunikationsdatabasen kræver aktiv handling fra grundejerens 
side: ”Klik frameld” på tilsendt nyhedsbrev eller kontakt foreningens kasserer. 
 

Persondatabehandling - opsummering 
1. Ved optagelse i grundejerforeningen 
Foreningen anmoder ejendomsmægler om navn(e), adresse, telefonnummer og e-mailadresse(r). 
Navn(e) og adresse opbevares i medlemsdatabasen indtil udmeldelse af foreningen og indfrielse 
af eventuel gæld. 
For data i kommunikationsdatabase se punkt 3. 
Oplysninger administreres af kasserer. 
 

2. NETS betalingsservice 
NETS betalingsservice registrerer navn(e), adresse samt medlemsnummer.  
Oplysninger anvendes kun ved udsendelse af opkrævning af medlemsbidrag. 
Oplysninger slettes efter udmeldelse af foreningen og indfrielse af eventuel gæld. 
Oplysninger administreres af kasserer. 
 

3. Intern kommunikationsdatabase 
Registrering af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og medlemsnummer. 
Anvendes til elektronisk velkomst til nye medlemmer, nyheds-mails o.l. 
Oplysninger slettes ved aktiv handling fra medlemmets side. 
Oplysninger administreres af kasserer og web master. 
 

En væsentlig del af bestyrelsens medlemsorienteringer og indkaldelser til generalforsamlinger, 
orienteringsmøder og foreningsarrangementer samt referater af arrangementer udsendes som 
elektronisk post. 
Også praktiske oplysninger så som NYT om Nabo Overvågning og orientering fra Nordsjællands 
Politi udsendes til medlemsskaren via elektronisk post. 
 

Er en husstand ikke tilmeldt med husstandens e-mail adresse(r) kan dette gøres enten direkte via 
foreningens hjemmeside, www.fredensborgsoepark.dk / Nyhedsbreve eller ved henvendelse til 
foreningens kasserer. 
 

4. Oversigt over bidragsindbetalinger 
Registrering af navn, adresse, medlemsnummer og beløb for indbetaling af medlemsbidrag. 
Registrering af restanceforhold og rykkerprocedure. 
Oplysningerne gemmes i 5 år jævnfør bogføringsloven hvorefter oplysningerne destrueres. 
Oplysningerne administreres af kasserer og formand.  
 

5. Posteringsoversigt 
Oversigt modtaget fra NETS med navn, medlemsnummer og indbetaling af medlemsbidrag. 
Oplysningerne gemmes i 5 år jævnfør bogføringsloven hvorefter oplysningerne destrueres. 
Oplysningerne administreres af kasserer.  
 
 
 
 
 
 
 
Fredensborg den 12. juni 2018 
 
Godkendt af Grundejerforeningens Fredensborg Søparks bestyrelse den 6. juni 2018 


