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Fortegnelse over databehandlingsaktiviteter i Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn 

Dato for seneste ajourføring af dokumentet: 27. november 2018 

 

1. Hvem er foreningens 
dataansvarlige (som regel 
er det bestyrelsen, der har 
det juridiske ansvar for 
behandling af 
personoplysninger) 
 

 Følgende bestyrelsesmedlemmer: 
 Elisabeth Harpøth, formand 
 Svend Erik Christesen, sekretær 

 
Begge kan kontaktes via e-mail på:  
tisvilde.grf@gmail.com 

2. Hvorfor behandler I 
personoplysninger? 

 GF behandler personoplysninger for at 
kunne varetage foreningens formål - 
herunder aktiviteter, kommunikation, 
medlemsmøder, generalforsamlinger 
og kontingentopkrævning. 
 

3. Hvilke personoplysninger 
behandler I? 

GF behandler følgende 
personoplysninger: 

Almindelige personoplysninger: 
Navn 
Telefonnummer 
E-mail adresse 
Medlemsnummer 
Oprettelsesdato for medlemskab 
Postadresse på sommerbolig 
Postadresse på helårsbolig 
 

4. Hvem behandler I 
oplysninger om? 

 Vi behandler oplysninger om følgende 
kategorier af personer: 

 Medlemmer 
 Bestyrelse  
 Revisor 

5. Hvem videregiver i 
oplysningerne til? 

 Vi videregiver 
almindelige 
personoplysninger om 
medlemmer, når vi har 
en legitim interesse heri, 
eller skal overholde 
lovgivning. 

 Vi videregiver oplysninger om 
hvilke medlemmer, der skal 
have magasinet Tisvilde Nyt 
fremsendt med posten. 

 Vi videregiver oplysninger om 
medlemmer til Forenings-
centralen, der har udarbejdet 
et register over medlemmerne 
til brug for betaling af 
kontingent. 
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6. Hvornår sletter I 
personoplysninger, I har 
modtaget? 

 
 
 

 Vi opbevarer almindelige 
personoplysninger på 
medlemmer indtil 
medlemskabets ophør. 

 Når medlemskabet ophører, 
slettes oplysninger om 
medlemmet senest 3 måneder 
efter udmelding. 

 Ved kontingents restancer 
opbevares oplysninger, indtil 
restancen er betalt. 

7. Hvordan opbevarer I 
personoplysninger? 

 Vi opbevarer alle 
personoplysninger om 
medlemmerne i henhold 
til aftale med Forenings-
centralen.  

 Adgangen til databasen 
forudsætter en sikkerhedskode 
som Administrator, som kun 
GFs dataansvarlige kan give. 

8. Hvordan lever I op til 
lovens krav om 
datasikkerhed?  

 Hvad gør I, hvis der 
opstår et brud eller jeres 
data og systemer bliver 
hacket? 

 Vi kontakter Datatilsynet og 
eventuelt Politiet, hvis alle eller 
nogle af personoplysningerne 
bliver stjålet, hacket eller på 
anden måde kompromitteret. 
 

9. Hvad kan jeres IT-system, 
og hvordan beskytter I de 
persondata, I har i jeres IT-
systemer? 

  Vores IT-system kan: 
Vores system har ikke en 
automatisk slettefunktion, så vi 
gennemgår oplysningerne 
manuelt. 

 
 
 

 


