GRUNDEJERFORENINGEN
Lynghus Nor, Havnsø
www.lynghusnor.dk

Dato: 2018-07-14

Persondata-politik for Grundejerforeningen Lynghus Nor.
Grf. Lynghus Nor er omfattet af den ny persondataforordning. I dette notat beskrives den
politik og de rutiner, vi i bestyrelsen har besluttet skal gælde vedrørende håndtering af
medlemmernes personlige data.
Hovedreglen er, at vi kun indsamler og gemmer data på vore medlemmer, som er
nødvendige for at kunne gennemføre foreningens aktiviteter.
Kontakt person og data ansvarlig er foreningens formand. Kontaktadresse, tlf. nummer
mv. kan findes på www.lynghusnor.dk , der også er foreningens website.
Foreningen indsamler og gemmer kun almindelige personlige oplysninger som
Navn
Privatadresse
Sommerhusadresse
Telefonnummer
Mail adresse
Data anvendes udelukkende til administration af foreningens aktiviteter og tilrettelæggelse
af arrangementer i tilknytning hertil.
Der gemmes kun data, som er tilgået foreningen fra det enkelte medlem eller en
bobestyrer af en grund.
Data gemmes i et Excel ark, der er lagret i skyen (Dropbox) og i nogle tilfælde på det
enkelte bestyrelsesmedlems computer, der så er beskyttet med
sikkerhedsprogram/firewall og adgangskode.
Kun bestyrelsens medlemmer har adgang til de i skyen lagrede data.
Data deles ikke med andre personer eller virksomheder uden forudgående accept fra det
enkelte medlem (f. ex. hvis en nabo ønsker kontakt til et medlem ifm. et væltet træ, så sker
det via et bestyrelsesmedlem).
Foreningen medlemsoversigt er lagret hos WinKAS A/S, Bugattivej 8,
7100 Vejle hvor vores regnskabssystem drives. www.winkas.dk
Se https://winkas.dk/wp-content/uploads/2018/02/persondataforordning.pdf vedrørende
deres persondatapolitik. Vi har indgået en databehandleraftale med WinKAS A/S

Desuden kan medlemsdata fremgå af de kontoudtog, der forefindes hos foreningens
bankforbindelse, Nordea Bank, og i foreningens regnskabsbilag, dog kun i form af
kontingentbetalinger og evt. andre finansielle transaktioner, der måtte være foregået
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mellem foreningen og det enkelte medlem. Data i denne forbindelse gemmes i henhold til
gældende regler for regnskabsaflæggelse og revision heraf.

I forbindelse med særlige arrangementer, hvor der kræves tilmelding, vil tilmelding til
arrangementet blive opfattet som accept fra medlemmet om, at de opføres på f. eks. en
deltagerliste, til brug ved tilrettelæggelse og gennemførelse af arrangementet.
Medlemslister fra tidligere år gemmes ikke.
Foreningens website er www.lynghusnor.dk. Websitet er registreret hos internetudbyderen
DK Hostmaster A/S, Ørestads Boulevard 108, 11. sal, DK-2300 København S.
www.dk-hostmaster.dk
Vores web-site lay-out og software hertil leveres af Søgaard & Co., Søren Frichs Vej 38K,
8230 Åbyhøj. Persondatapolitik: http://www.soegaard-co.dk/cookies-og-persondata-politik
De driver også den server, hvorpå vores website ligger.
Foreningen modtager ingen information om, hvem der har besøgt websitet.
På foreningens web-site kan forekomme billeder af medlemmer, taget i forbindelse med
foreningens arrangementer eller indsendt af medlemmer.
Når et medlem ikke længere er ejer af en grund i foreningen kan medlemmet ved
henvendelse til formanden (se oven for) til enhver tid bede om at alle data på medlemmet
slettes. Sletningen vil foregå senest efter afholdelse af den første generalforsamling, hvor
medlemmet er afgået eller har meddelt ønske om sletning.
Et medlem kan få slettet bestemte billeder fra websitet ved henvendelse til formanden.

Foreningens persondatapolitik tages op til vurdering/revision mindst én gang pr. år af
bestyrelsen.
Denne persondatapolitik vil være offentlig tilgængelig på foreningens website og ved
henvendelse til formanden.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 14-07-2018
Jørgen Kloster, formand
Mette Florin, næstformand
Jørgen Iversen, kasserer
Kirsten Præstekjær, bestyrelsesmedlem
Frands Nielsen, bestyrelsesmedlem
Jørgen Sandau, Bestyrelsessuppleant.
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