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Grundejerforeningen Nordenbro af 15/3 1973 

 

Persondatapolitik 

 

1.    Generelt 

Denne politik om behandling af personoplysninger (persondatapolitik) beskriver, hvordan 

Grundejerforeningen Nordenbro indsamler og behandler oplysninger om dig. 

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver til os. 

Grundejerforeningen Nordenbro er dataansvarlig for dine personoplysninger. Alle henvendelser 

vedrørende persondata hos Grundejerforeningen Nordenbro skal ske via de 

kontaktoplysninger, der er anført under punkt 6.  

 

Persondata 

Som medlem har vi brug for nogle oplysninger om dig, som er persondata. 

Disse oplysninger er som minimum navn, adresse, e-mail og telefonnummer.  

Skal du have tilbagebetalt et beløb beder vi dig ligeledes oplyse bankinformationer.  

 

Dine persondata indhentes, registreres, opbevares og anvendes til at overholde vores 

bogføringsmæssige forpligtelser eller kommunikere med dig om aktiviteter, indkaldelse til 

generalforsamling, betaling af kontingent mv.  

 

Persondata fra ikke-medlemmer. 

Foreningen modtager persondata fra eksempelvis ejendomsmæglere i forbindelse med køb af 

ejendomme i grundejerforeningen. 

Foreningen påtager sig ikke ansvar for, hvorvidt ejendomsmæglerne har indhentet tilladelse til 

videregivelse. 

Foreningen behandler efter modtagelse af disse på samme måde som for øvrige medlemmer til 

brug for opkrævning af kontingent mv.  

 

Brug af Databehandlere 

Vi anvender Betalingsservice til opkrævning af kontingent. 

Eksterne virksomheder agerer databehandlere og behandler data, som vi er ansvarlige for. 

Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, 

og er underlagt fortrolighed om disse.  

 

Facebook Business. Etableret I USA. De fornødne garantier for overførelse af oplysninger til 

USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield.  

 

2.    Dine rettigheder 
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Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandling af dine oplysninger skal vi som 

dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. 

 

Indsigtsretten 

Du har til hver en tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Grundejerforeningen 

Nordenbro har registreret om dig. Fx hvilke oplysninger vi har registeret om dig, hvilke formål 

registeringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der 

evt. måtte være, samt oplysninger om hvorfra oplysningerne stammer. 

 

Retten til berigtigelse 

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget.  

 

Retten til sletning 

I det omfang at opbevaring og anvendelse af dine oplysninger ikke er nødvendig, fx for at 

kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi forpligtede til at slette alle eller 

visse af dine personoplysninger, såfremt du skulle ønske det.   

 

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 

Du har i visse tilfælde ret til kræve, at dine persondata udelukkende opbevares og ikke 

anvendes, fx hvis du mener, at de oplysninger om dig, ikke er korrekte. 

  

Retten til dataportabilitet 

Vi har ikke mulighed for at overføre dine oplysninger til anden aktør. 

 

Retten til indsigelse 

Du har til enhver tid ret til af særlige grunde, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine 

personoplysninger. Retten til indsigelse indebærer, at du til enhver tid har ret til at gøre 

indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige 

grunde til, at du ikke ønsker dine oplysninger behandlet.    

 

Grundejerforeningen Nordenbro vil tage stilling til, om indsigelsen er berettiget, også selvom 

om vores behandling af oplysningerne i øvrigt er lovlig.  

 

Retten til at tilbagekalde samtykke 

Hvis du har givet samtykke til vores behandling af dine personlige oplysninger, har du til 

enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine persondata.  

 

Du tilbagekalder dine samtykker som følgende: 
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Tilladelse til anvendelse af dine persondata til at informere dig om nyheder og tilbud 

Du tilbagetrækker dit samtykke ved kontakte foreningens formand på email. 

P.t. formidler vi ikke tilbud. 

 

Retten til at klage 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over 

vores behandling af dine personoplysninger.  

 

3.    Automatisk sletning af persondata 

 

I henhold til persondatalov er vi forpligtiget til at slette data, som vi ikke har et formål for at 

opbevare. Det betyder at vi løbende sletter data fra vores databaser ud fra følgende kriterier: 

 

5 år efter medlemsskabets ophør 

 

Vi kan være forpligtede til i henhold til krav i regnskabslovgivningen og forbrugerlovgivningen 

til gemme visse personoplysninger i en længere periode.  Oplysninger som vi har indsamlet i 

forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring pr. e-mail, 

sms og post, slettes imidlertid kun, hvis du tilbagekalder dit samtykke. 

Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at følge den ovenfor beskrevne procedure. 

 

4.    Sikkerhed 

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at 

personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt 

mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.  

Alle persondata opbevares på en database hos Grundejerforeningen Nordenbro og behandles 

fortroligt. Dine personoplysninger er udelukkende tilgængelige for bestyrelsen.  

Såfremt der måtte foreligge en retskendelse, et påbud fra en offentlig myndighed eller en 

retslig instans, kan Grundejerforeningen Nordenbro være forpligtet til at videregive dine 

personlige oplysninger. 

 

5.    Ændringer i persondatapolitikken 

Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Såfremt vi 

foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette. 
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6.    Kontaktoplysninger 

Hvis du efter gennemlæsning har spørgsmål eller bemærkninger til Grundejerforeningens 

Nordenbros persondatapolitik, kan du kontakte os på nedenstående kontaktinformationer. 

 

Grundejerforeningen Nordenbro  

V Preben Steen Jørgensen 

Haugårdsvænget 9 

5750 Ringe 

Telefonnummer: (+45) 2056 3039 

E-mail: psj@mail.dk 


