
 

Aabjergvejens Rækkehuse 
 

  

Behandling af personlige data 
Persondataforordningen (the General Data Protection Regulation (GDPR))  

Denne gælder fra den 25. maj 2018 og omfatter alle oplysninger, der kan henføres til en 

person, eksempelvis adresse, telefonnummer og e-mail. 

Dataregistrering 

Kontaktdata indsamles om ejere i grundejerforeningen Aabjergvejens Rækkehuse og hvor det 

er relevant inkludering i YouSee’s abonnement med foreningen.  

Ejerforholdsændringer introduceres af kassereren, som den primære kontakt for ændringer. 

Kassereren foranlediger registrering af nye kontaktdata enten direkte eller gennem den data 

ansvarlige webmaster. 

Samtykke fra den registrerede opnås fra ejer ved registrering til grundejerforeningen. 

Bestyrelsesmedlemmer spørges specifikt om kontaktdata og hvilke data, der må læses af 

offentligheden og af medlemmerne, som anvender login-password. 

Udsendelse af "Velkomst mail" foretages af kassereren til ny ejer via den oplyste 

mailadresse med nedenstående tekst i mail. Kontaktdata, som returneres på baggrund af 

denne henvendelse, registreres. 

Velkommen til vor grundejerforening. 

Kære [ny ejers navn] 

Velkommen til vor grundejerforening. 

Du finder generelle og aktuelle oplysninger vedrørende foreningen dens muligheder f.eks. 

tilslutning til YouSee foreningsservice, der leverer YouSee Grundpakke, hvis grundejeren er 

tilmeldt. Find os her [www.aabjergvejen.dk] 

 

Bestyrelsen distribuerer information via mail adresser, som skjules ved masse udsendelser. 

I tilfælde af, at vi har behov for at melde en beboer noget i hast vil bestyrelsen gerne kende 

ejeres telefonnumre. 

Det er derfor i såvel ejere og bestyrelsens interesse, at bestyrelsen forsynes med telefonnumre 

og E-mail adresser og disse holdes opdateret.  

 

Kontaktdata (navn, adresse, telefonnummer og E-mail) opbevares i et register med 

tilhørsforhold til grundejerforeningen. Data anvendes alene foreningsrelateret f.eks. for 

udsendelse af information eller for kontakt og kan til enhver tid slettes på den registreredes 

anmodning. Data slettes 24 måneder efter fraflytning. 

 

Med venlig hilsen 

Dataansvarlig  

Dataansvarlig er WebMaster (rolle) med skrive-læse-slette rettigheder. 

WebMaster har rettigheder til at opdatere databasen med nye data, opdatere, markere som 

arkiveret samt til at slette data. Adgangen er beskyttet af personligt login-password, der 

slettes ved udtræden af rollen. 

Databehandler 

Databehandler er bestyrelsen (pt. kassereren), som har opdateringsrettigheder. Adgangen 

er beskyttet af personligt login-password, der slettes ved udtræden af rollen. 

 

Godkendt på bestyrelsesmøde 12.03.2019 

 

http://www.aabjergvejen.dk/

