
 
 

Fortegnelse over behandling af personoplysninger i henhold til 

Persondataforordningen 
 
Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler en forening i medfør af persondataforordningen. 

Foreninger er omfattet af pligten i fuldt omfang, hvorfor der skal føres fortegnelse over almindelige personoplysninger 

såvel som personoplysninger tillagt en højere grad af beskyttelse (følsomme oplysninger, oplysninger om strafbare 

forhold og CPR-nummer)  

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i: Grundejerforeningen Østre Strand, CVR nr 34161038 

Data for seneste ajourføring af dokumentet: 28. april, 2021 

 

1. Hvem har ansvaret for 

databeskyttelse i 

Grundejerforeningen? 

 

Kontaktoplysninger på 

navngivne personer. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer:  

 

- Torkild Falstrup  

- Tel: 40599493  

- torkild@falstrup.dk  
-  

- Marianne Sørensen 

- Tel: 61205912 

- bonnesvej@youmail.dk 

 

 

               

2. Hvad er formålene med 

behandlingen af 

personoplysninger? 

Der skal være en beskrivelse 

af behandlingsformålene.  

 

Formålet med behandlingerne 

i foreningen oplistes i 

overordnende kategorier.  

 

a) Varetagelse af 

medlemsforhold, aktiviteter, 

kommunikation, 

generalforsamlinger, 

opkrævning af kontingent 

samt udbetaling af  honorar.  

b) Administration af foreningens 

eksterne relationer:  

c) Indberetning til bank og 

revision 

d) Indberetning/vedligehold af 

inddrivelse af udestående 

restancer,  

e) Bestyrelsesoplysninger på 

hjemmesiden 

f) Administration af oplysninger 

ved køb / salg i vort område. 

g) Administration af 

medlemmernes email 

adresser. 

 

 

3. Hvilke personoplysninger 

behandler vi? 

Her bør oplistes de i 

foreningen behandlede 

personoplysninger. 

 

Almindelige personoplysninger:  

a) Navn 

b) Mail adresse 

c) Adresse 

 

mailto:torkild@falstrup.dk
mailto:bonnesvej@youmail.dk
mailto:bonnesvej@youmail.dk


Oplysninger, der er tillagt en højere 

grad af beskyttelse:  

a) CPR-nummer 

(Grundejerforeningen 

opbevarer og behandler 

IKKE medlemmernes CPR-

nummer.) 

 

 

4. Hvem behandler vi 

oplysninger om? 

Medlemmer af 

Grundejerforeningen  

Østre Strand 

 

Der behandles oplysninger om 

følgende kategori af  registrerede 

personer:  

 

a) Ét medlem af alle husstande  
5. Hvem videregives 

oplysningerne til? 

Oplistning af eventuelle 

modtagere af foreningens 

oplysninger, samt hvilke 

oplysninger der videregives 

og i hvilke tilfælde.  

 

Hvis oplysninger ikke 

videregives, angives dette. 

 

a) Ingen.  

6. Hvornår sletter vi 

personoplysninger i 

Grundejerforeningen?  

Der bør være en angivelse af 

hvilke oplysninger, der skal 

slettes og hvornår.  

a) Grundejerforeningen 

opbevarer almindelige 

personoplysninger på 

medlemmerne, så længe de er 

bosiddende i vort område. 

b) Ved hussalg erstattes 

oplysningerne med data på 

den nye ejer. 

 

7. Hvordan opbevarer 

Grundejerforeningen 

personoplysninger?  

Her skal så vidt muligt laves 

en generel beskrivelse af de 

tekniske og organisatoriske 

sikkerhedsforanstaltninger, 

herunder en beskrivelse af 

måden oplysningerne 

registreres.  

 

Grundejerforeningens bestyrelse 

opbevarer alle personoplysninger i 

Grundejerforeningen på personlig 

computer, som er låst inde, og som er 

beskyttet af password. Det er 

udelukkende formanden og kassereren, 

der har adgang til computeren, jf. 

punkt 1. 

8. Hvad skal 

Grundejerforeningen gøre, 

hvis der sker et brud på 

persondatasikkerheden? 

Hvordan opdager, rapporterer 

og undersøger vi brud på 

persondatasikkerheden? 

F.eks. ved hackerangreb. 

Hvordan vurderer vi, hvor 

alvorligt bruddet er? 

Hvis alle eller nogle af de registrerede 

oplysninger bliver stjålet, hacket eller 

på anden måde kompromitteret, 

informerer bestyrelsen medlemmerne 

samt anmelder hændelsen til politiet 

og/eller til Datatilsynet indenfor 72 

timer. 

 

Grundejerforeningen dokumenterer 

alle brud på følgende måde: Alle 

uregelmæssigheder logges. 

 

 

9. Hvad kan 

Grundejerforeningens IT-

system, og har vi tænkt 

databeskyttelse ind i IT-

systemet? 

Ved erhvervelse af et nyt IT-

system eller ved ændringer på 

det nuværende, skal 

databeskyttelse indtænkes.  

 

Grundejerforeningens  IT-system kan 

følgende:  

a) Systemet har IKKE en 

automatisk slettefunktion, 

hvorfor vi sletter oplysninger, 



 Grundejerforeningen er 

opmærksom på, at systemet 

beskyttes af firewall og 

relevante anti-virus 

programmer. 

 

når vi får kendskab til 

ændringer. 

b) Give notifikationer om 

databehandlingsopgaver, der 

skal udføres, herunder om 

kontrol og ajourføring af data. 

a) At Grundejerforeningen ikke 

anvender oplysningerne til 

andre formål, end de formål, 

som oplysningerne 

oprindeligt er blevet 

indsamlet til. 

b) At der ikke indsamles flere 

oplysninger end nødvendigt. 
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