Persondatabeskyttelse - Strandbakkens Grundejerforening
Praksis:
• Kun kassereren tager om nødvendigt en kopi af medlemsoplysninger; der sendes ikke
medlemslister rundt til bestyrelsen.
• Mails relateret til medlemmer, fx mails om ejendomshandler, må kun indeholde husnummer,
de oprindelige mails slettes permanent fra mailsystemer, kasserer gemmer en kopi i en
folder der ikke er med i cloud-backup, denne kopi slettes efter opdatering i Nets.
• Bestyrelsesmedlemmer må ikke ligge inde med medlemsoplysninger.
• Ældre medlemslister gemmes ikke.
• Kassereren forsynes med en makulator.
• Parcelhusejernes Landsforening (PL) holdes opdateret mht ejeroplysninger, der foreligger en
databehandleraftale.
Udestående:
• Databehandleraftale med Nets
Forening

Strandbakkens Grundejerforening, Kalundborg

Foreningens formål

Vedtægterne siger:
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle
anliggender, der normalt henhører under en grundejerforenings
virkefelt samt specielt gennemførelsen af bestemmelserne i den for hele
området gældende fælles deklaration om bebyggelse, vej, kloak, vand,
strandret m. v., der er pålagt parcellerne samtidig med udstykningen.
Foreningen tager eventuelt skøde på områdets veje, stier og andre
fællesarealer. Foreningen sørger for vedligeholdelse af alle
fællesarealer. Endvidere skal foreningen repræsentere medlemmerne
overfor myndigheder i spørgsmål af fælles interesse.

Dataansvarlig

Formand

Hvilke data gemmes

Navn og bopælsadresse, samt grundens adresse på Strandbakken; i
forbindelse med byggesager gemmes relevante dokumenter; ved
manglende betaling, gemmes relevant korrespondance.
Grundejerforeningen gør ikke brug af cookies på hjemmesiden.

Hjemmel

Alle grundejere er pligtige til at være medlem af foreningen, det er
registreret på alle grunde:
Foreningen omfatter alle parceller, der udstykkes fra ejendommen
"Tjørnemarksgården", Sdr. Nyrup, matr. nr. 6a Nyrup by, Raklev.
Enhver nuværende og fremtidig ejer af en parcel under foreningens
område har ret og pligt til at være medlem.

Hvor gemmes data

De opbevares primært hos Nets, foreningen bruger dem ved
opkrævning af kontingent mm.
Der er i peroder en kopi af Nets-data på kassererens egen maskine;
relevant dokumentation i forbindelse med manglende betaling,
opbevares på kassererens egen maskine samt evt i papirarkiv hos
sekretær.
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Byggesager findes som mails hos bestyrelsesmedlemmerne og i
papirarkivet.
Der findes mails, fx i forbindelse med ejerskifte, i bestyrelsens email.
Der er ikke medlemsoplysninger på hjemmesiden, bortset fra at
byggesager omtales i en periode, alene med reference til husnummer.
Bestyrelsens navne og adresser vises på hjemmesiden.
Brug af systemer uden
for foreningen

Foreningen bruger Nets til opkrævninger mm; ses som primært arkiv
for medlemsdata.
Foreningen er medlem af Parcelhusejernes Landsforening, de holdes
opdaterde med medlemsinformationer og udsender medlemsblad.

Hvordan tages der
backup, hvordan sikres
de og hvor opbevares de

Nets brug af backup kendes ikke;
kassereren tager backup af data, dels ved brug af SpiderOakONE,
medlemsdata er dog ikke med i sky-backup, desuden tages der backup
på krypterede USB-drev, der opbevares lokalt.

Hvem har adgang til data Kassereren og formanden har adgang til Netsdata, bestyrelsen har
adgang til kassererens sky-backup med relation til foreningen, dvs ikke
medlemsdata, desuden har de adgang til deres egne mails.
Hvordan sikres data

Sikringen af Nets kendes ikke, kasserens maskine er krypteret og
kræver password for at starte, USB-drev er krypterede.

Hvor længe gemmes data Nets indeholder kun aktuelle data, som dog kan være uopdaterede i en
periode; byggesager opbevares uden begrænsning.
Procedure for hvordan
data håndteres

Medlemsoplysninger må ikke forlade kassererens maskine; der er i
perioder behov for udskrifter, fx i forbindelse med tjek af medlemmer
ved generalforsamlingen.
De fleste informationer fra foreningen til medlemmerne omdeles fysisk
til postkasserne og sendes til de grundejere der ikke bor på
Strandbakken.
Ved tilmeldinger til aktiviteter, oplyses blot husnummer og evt antal
deltagere.

Procedure for håndtering Personoplysninger holdes opdateret i Nets og hos PL. Kopier slettes
af enkeltpersonsdata
efter brug.
Da der ikke er tale om historiske data, men kun aktuelle medlemmer,
evt oplysninger om en indgået ejendomshandel, og da medlemmerne er
forpligtede til at være medlem, kan der ikke ske sletning af persondata
på anmodning fra medlemmer.
Data hos PL kan slettes, medlemmet vil da ikke fremover modtager
medlemsblad.
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