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Retningslinjer for behandling af personoplysninger om Foreningens medlemmer 
 

(til opfyldelse af Persondataforordningen (GDPR), som trådte I kraft 25.5.2018.) 
 
Nærværende dokument fastlægger og beskriver de gældende retningslinjer for Grundejer-
foreningens registrering, opbevaring og anvendelse af personrelaterbare data – til sikring af 
Foreningens opfyldelse af de bestemmelser, som er indeholdt i Persondataforordningen.  
 
Baggrund: 
 
Til brug for at udøve Foreningens formål og aktiviteter, har bestyrelsen oprettet en fortegnelse 
over de 99 medlemmer af Grundejerforeningen. 
 
Definition: (personrelaterbare oplysninger) 
 
Medlemsfortegnelsen indeholder følgende oplysninger om hvert af de 99 medlemmer: 

 
 Medlemmets navn og adresse 
 Matrikel nr. 
 E-Mail adresse* 
 

*Medlemmer er ikke forpligtet til at oplyse deres E-Mail adresse, men kan frivilligt vælge at gøre 
det, med henblik på at lette kommunikationen mellem bestyrelsen og medlemmer; sikre hurtig og 
samtidig information; spare ressourcer til kopiering og trykning m.v. 
 
Anvendelse: 
 
De personoplysninger, som er indeholdt i medlemsfortegnelsen, er almindelige person-
oplysninger, som indhentes og anvendes til bestemte foreningsrelaterede formål og til varetagelse 
af Foreningens og medlemmernes berettigede (legitime) interesser. I første række anvendes 
oplysningerne i forbindelse med Foreningens kommunikation til de 99 medlemmer vedrørende 
Foreningens aktiviteter, herunder f.eks.: 
 

 Opkrævning af kontingent, herunder håndtering af restancer 
 Indkaldelser til Generalforsamling, herunder spørgsmål om ændringer af vedtægter 
 Invitation til den årlige Sommerfest, samt den årlige Fastelavnsfest 
 Information om emner, som har relevans for Foreningens medlemmer  

 
Personoplysningerne anvendes alene til ovennævnte og lignende foreningsrelaterede formål. 
 



Samtykke: 
 
Efter reglerne i Forordningen er et udtrykkeligt samtykke ikke nødvendigt. Som nævnt oven for er 
oplysning om mailadresse sket på frivillig basis, dvs. med et implicit samtykke til Foreningens 
anvendelse heraf. 
 
Opbevaring og adgang til data: 
 

 Oplysningerne om de 99 medlemmer af Foreningen findes i en fortegnelse, som føres og 
opdateres af Foreningens kasserer. 

 Adgang til oplysningerne kan alene deles med andre medlemmer af Foreningens 
bestyrelse.  

 Ved fraflytning slettes oplysningerne i medlemsfortegnelsen uden ophold. (Det vil i praksis 
sige, når en ny ejer er indtrådt) 

 Ny ejers navn og evt. E-Mail adresse registreres som medlem af Foreningen i stedet for den 
tidligere ejer. 

 
Videregivelse: 
 

 Den udarbejdede fortegnelse over Foreningens (99) medlemmer anvendes udelukkende til 
de relevante formål, som er relaterede til Foreningens legitime aktiviteter. 

 Oplysningerne videregives således ikke til udenforstående eller til tredjepart. 
 
Dataansvarlig: 
 

 Grundejerforeningens bestyrelse har det formelle og juridiske ansvar for Foreningens 
overholdelse af reglerne i GDPR. 

 I praksis er det Kassereren, som i samarbejde med Formanden opbevarer og ajourfører 
fortegnelsen. 

 
 Foreningens CVR-nr.: 3517 1843 
 Kontaktperson: Mogens Hindum, Egernvænget 308 
 Telf. 4914 6711 
 E-Mail: kasserer@ulleroedgaard-oest.dk 

 
 Eventuelle spørgsmål vedrørende Foreningens opbevaring, håndtering og anvendelse af 

personoplysninger kan rettes til den dataansvarlige. 
 
 
Ovennævnte  retningslinjer  er vedtaget  af  Foreningens bestyrelse den 7. august 2018. De 
erstatter den tidligere udgave af 25. maj 2018. 
 
Retningslinjerne er tilgængelige på Foreningens hjemmeside. 
 
 


