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Behandling af persondata 
På grund af den nye databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov har grundejerforeningens bestyrelse 
besluttet at nedskrive sin procedure for håndtering af persondata. Som udgangspunkt er benyttet Dansk 
Ungdoms Fællesråds blanket for frivillige foreninger. 
Der er ingen realitetsændringer i forhold til hidtidig praksis. Men nu er praksis skrevet ned, så vi dels lever op 
til lovens dokumentationskrav og dels kan gøre alle medlemmer bekendt med tingene. 
 

1. Kendskab til den nye 
forordning 

Følgende nøglepersoner er informe-
ret om den nye databeskyttelsesfor-
ordning, og at den finder anvendelse 
fra den 25. maj 2018 

Bestyrelsen 
 

2. Hvilke personoplysnin-
ger behandler vi? Hvor-
dan? 

Typer af oplysninger. 
Oplysningernes ophav. 
Hvem deles oplysningerne med? 

 Kontaktoplysninger, dvs. navn, adres-
se, telefon og mail noteres i et reg-
neark. Oplysningerne kommer fra 
den registrerede selv. Oplysningerne 
bruges til udsendelse af information 
fra bestyrelsen og deles kun med be-
styrelsens medlemmer.  

 Situationsfotografier fra arrangemen-
ter i foreningen offentliggøres på 
foreningens hjemmeside. Portrætfo-
tos og personnavne på situationsfo-
tos offentliggøres kun, såfremt dette 
er udtrykkeligt aftalt med vedkom-
mende hhv. vedkommendes forældre 

3. Hvilken information 
giver vi til den registre-
rede? 

Gennemgang af information Nye medlemmer gøres bekendt med 
hjemmesiden, hvor denne procedure kan 
læses 

4. Hvordan opfylder vi de 
registreredes rettighe-
der? 

Gennemgang af procedurer, som 
måske skal bevirke en opdatering af 
information, jf. spørgsmål 3.  
 
Får den registrerede oplysninger om 
følgende (nye regler):  
 
• Retten til at modtage oplysning om 
en behandling af sine personoplys-
ninger 
(oplysningspligt) 
• Retten til at indsigt i sine personop-
lysninger 
• Retten til at få urigtige personop-
lysninger berigtiget 
• Retten til at få sine personoplysnin-
ger slettet 
• Retten til at gøre indsigelse mod at 
personoplysninger anvendes til direk-
te markedsføring 

 Ved udsendelse af mails til alle med-
lemmer indsættes mailadresser i bcc-
feltet 

 Gennem offentliggørelse af denne 
procedure på hjemmesiden bliver 
medlemmer gjort bekendt med ret-
tigheder jf. persondataloven 



 

 

 

 

Side 2 af 2 

5. Hvordan indhenter vi 
samtykke? 

Gennemgang af procedurer. Hvordan 
indhenter, opbevarer og dokumente-
rer vi samtykke.  

Ved indmeldelse i foreningen kontaktes 
det nye medlem af et medlem af besty-
relsen som beder om mailadresse og 
forklare formålet hermed (information 
fra bestyrelsen). 
Der informeres om hjemmesiden med 
denne procedure og billeder fra forenin-
gens begivenheder. 
 
Kontaktoplysningerne opbevares indtil 
personen melder sig ud. Sletning sker ved 
at regnearket ajourføres og rundsendes 
til bestyrelsens medlemmer, som sletter 
forrige version af regnearket. Såfremt et 
bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrel-
sen, vil hun/han slette sin version af reg-
nearket. 
Billederne ligger på hjemmesiden indtil 
webmaster synes at de bør skiftes eller 
den pågældende person sender mail til 
webmaster om at få foto fjernet. 

6. Hvordan behandler vi 
personoplysninger om 
børn? 

Hvordan kontrollerer vi alder?  
Hvordan indhenter vi samtykke fra 
forældre til behandling af personop-
lysninger? 

Hvis forældre sender en mail til webma-
ster med ønske om at få foto af deres 
børn fjernet fra hjemmesiden, vil dette 
ønske blive respekteret  

7. Hvad skal vi gøre, hvis 
der sker et brud på per-
sondatasikkerheden? 

Hvordan opdager, rapporterer og 
undersøger vi brud på persondatasik-
kerheden? F.eks. ved hackerangreb. 
Hvordan vurderer vi, hvor alvorligt 
bruddet er? 

Kontaktoplysningerne ligger på bestyrel-
sesmedlemmernes personlige compute-
re. Disse er beskyttet med anerkendte 
antivirusprogrammer. 
  
Såfremt en af disse computere alligevel 
udsættes for hackerangreb drøftes sagen 
i bestyrelsen, som træffer beslutning om 
afhjælpende foranstaltninger herunder 
eventuel information til medlemmerne 

8. Hvem er ansvarlig for 
databeskyttelse i vores 
forening? 

Følgende navngivne personer:  Bestyrelsens formand 

Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 4. april 2018 


