Privatlivspolitik for Grundejerforeningen Skellet 2018

Vi tager din databeskyttelse alvorligt
Vi behandler personoplysninger og har derfor udarbejdet denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller
dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores
databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Det gør vi for at varetage din ret til datasikkerhed.
Kontaktoplysninger
Grundejerforeningen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse
med lovgivningen.
Kontaktoplysninger
Kontaktperson: Trine Mortensen
Adresse: Akacievænget 8, 3390 Hundested
Telefonnr.: 23702230
Mail: trinem@youmail.dk
Website: http://skellet-hald.dk
Behandling af personoplysninger

Vi anvender denne type oplysninger om dig
Vi anvender oplysninger om dig for at gøre vores kommunikation til medlemmerne bedre og mere enkel
samt for at kunne indhente kontingent og komme i kontakt med dig.
De data, vi anvender omfatter udelukkende følgende:
•

Almindelige personoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, mailadresser,

Vi indsamler dine personoplysninger fra disse kilder
Vores databehandling kan grundlæggende inddeles i to kategorier:
•

Oplysninger du vælger at give os.

•

Oplysninger vi får fra Halsnæs kommune.

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål
Vi behandler dine data i forbindelse med bestemte formål. Disse formål er:
•
•

Via Halsnæs kommune af opkræve kontingent.
Kommunikation med dig som grundejer.
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Vi behandler dine personoplysninger, når vi har en lovlig grund:
Lovlige grunde til behandling er særligt:
•
•
•
•

Vores berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
Behandling efter lovkrav
Behandling med samtykke

Vi behandler kun relevante personoplysninger
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret
ovenfor. Formålet er afgørende for hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder
omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere data, end dem, vi har brug for til det
konkrete formål.
Vi behandler kun nødvendige personoplysninger
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde
foreningens fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er
nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.
For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine personoplysninger, benytter vi også
løsninger, der automatisk sikrer, at data kun er tilgængelige for ordinære medlemmer af bestyrelsen.
Vi kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger
Vi kontrollerer på dit initiativ, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende.
Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende.
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var
grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.
Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, der beskytter dine personoplysninger mod at blive
tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får
adgang eller kendskab til dem.
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Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til ordinære medlemmer af bestyrelsen.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk
tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt
som muligt.
Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi
anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der
modtager data om dig.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.
Du kan have ret til at få rettet eller slettet personoplysninger
Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du
skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine data ikke
længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.
Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen
eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi,
om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre
indsigelse mod vores videregivelse af dine data. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med
behandlingen af dine personoplysninger. Under stillingtagen til din indsigelse begrænser vi den
databehandling, som indsigelsen vedrører.
Du har ret til at modtage de personoplysninger, du har stillet til rådighed for os
Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine personoplysninger fra os i et
almindeligt anvendt format via mail.

Privatlivspolitik for Grundejerforeningen Skellet 2018

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores
databehandling, giver vi dig svar på din henvendelse hurtigst muligt og normalvis senest en måned efter vi
har modtaget din henvendelse.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Revideringer af privatlivspolitikken

Vi optimerer og opdaterer løbende vores privatlivspolitik
Vi har ret til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i
privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på
vores hjemmeside.

Denne privatslivspolitik er vedtaget på bestyrelsesmøde 15.07.2018
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