
Grundejerforeningen Fursundparken 
 

Persondatapolitik 

 

Grundejerforeningen Fursundparkens dataansvar: 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi 

behandler personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra 

legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne 

formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

Hvem er ansvarlige for dine oplysninger: 

Grundejerforeningen Fursundparken 

v/ formand John Nørskov 

Tranevej 1, 7451 Sunds 

CVR. 35549099 

john.noerskov@webspeed.dk 

Hvad bruges oplysningerne til: 

Vi behandler personoplysninger til følgende formål: 

Varetagelse af medlemsforhold, herunder kommunikation vedr. aktiviteter i foreningen, indkaldelse til 

generalforsamlinger samt kontingentopkrævning. 

Hvilke oplysninger drejer det sig om: 

Vi behandler kun oplysninger om dig til de formål, der er nævn ovenfor. 

Omfanget af de oplysninger, de behandles, vil være begrænset til, hvad der er nødvendigt for at opnå det 

pågældende formål. 

Vi behandler følgende oplysninger: 

Navn, privatadresse, sommerhusadresse, telefonnummer og mailadresse. 

Indsamling af data: 

De data, vi behandler, vil oftest være indsamlet direkte fra dig. Vi kan behandle oplysninger indsamlet/modtaget fra 

tredjeparter, såsom: Tidligere ejer af sommerhuset, advokat og/eller ejendomsmægler. 

Hvis vi behandler oplysninger, indsamlet fra tredjeparter, giver vi underretning som indeholder 

kontaktoplysningerne på den dataansvarlige, formålet med behandlingen, retsgrundlaget samt hvilke 

personoplysninger mm. vi har modtaget. 

Grundlag for behandling af personoplysninger: 

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag. Vi behandler dine personoplysninger 

på følgende grundlag: 

- Behandling er nødvendig for gennemførelse af en foranstaltning f.eks. udsendelse af information 

- Behandlingen er nødvendig for at grundejerforeningen kan opfylde forpligtelsen til at opkræve kontingent 
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Videregivelse af personoplysninger: 

Oplysninger om personforhold må kun videregives til andre hvis dette 

- Er nødvendigt for opfyldelse af en kontrakt, som påhviler grundejerforeningen 

- Tjener til opfyldelse af lovkrav 

- Er nødvendigt for at grundejerforeningen kan beskytte egne interesser 

- Den person, som oplysningerne vedrører, har givet samtykke til det 

Opbevaring af personoplysninger: 

Vi sletter personoplysningerne, når vi modtager meddelelse om ejerskifte på dit sommerhus, og datoen for 

overtagelsen har fundet sted, med mindre der er forhold, der taler for at opbevare dine oplysninger i en længere 

periode (f.eks. kontingentrestance). 

Det er en forudsætning for at eje et sommerhus i Fursundparken at være medlem af grundejerforeningen, og at vi 

må behandle oplysninger om navn, adresser, mail og telefonnummer. 

Rettigheder: 

Rettigheder efter persondataforordningen: 

- Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 

- Retten til indsigt i egne personoplysninger 

- Retten til berigtigelse 

- Retten til sletning 

- Retten til begrænsning af behandling – herunder tilbagekaldelse af samtykke 

- Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 

- Retten til indsigelse 

Anvendelsen af rettighederne sker ved henvendelse til den dataansvarlige, der vil behandle sagen. 

Der er altid mulighed for at indgive klage til databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 

Revidering af privatlivspolitikken: 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Den til enhver tid gældende 

privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer gives der besked til enkelte 

medlemmer via mail. 

 

Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 27. april 2019 


