Privatlivspolitik for Grundejerforeningen Lundemosegaard
Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god
databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi
behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.
Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens
legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at
opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:
Kontaktperson: Den til enhver tid valgte bestyrelse.
CVR: 35164030
Mail: Lundemosegaard@lundemosegaard.dk - Hjemmeside: Lundemosegaard.dk
Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger1:
Medlemsoplysninger: Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse,
telefonnummer, mailadresse.
Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig eller en ejendomsmægler.
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel). Ejer
af ejendom i foreningens område er offentlig tilgængelig oplysning.
Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er: At vi som forening har en (legitim) interesse i
at behandle dine oplysninger.
Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er: At behandle
medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent. At vi kan drive foreningens aktiviteter,
herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem.
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens
berettigede og legitime interesser som er at håndtere dine medlemsrettigheder (fx på
generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter.
Vi videregiver ikke medlemsoplysninger til andre.
Når vi modtager oplysning om din fraflytning fra foreningens område, så slettes dine oplysninger i
foreningen. Regnskabsmateriale skal dog opbevares i henhold til lovgivningens regler herom.
Opbevaring af personoplysninger
Formanden og kassereren benytter et regnskabssystem, hvor oplysningerne kan findes på en pc,
der er i aflåst lokale og sikret med passwords. Der er indgået Databehandleraftale med firmaet, der
står for regnskabssystemet.
Hvis vi konstaterer brud på datasikkerheden vil vi kontakte Datatilsynet og Politiet.

