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PERSONDATAPOLITIK 2018 
 
 
 
Den 25. maj 2018 har EU forlangt, at vi skal have en offentlig tilgængelig persondatapolitik, som 
fortæller om, hvilke data Grundejerforeningen ligger inde med. Hvis vi ikke gør det, så vanker der 
bøder i millionklassen! 
 

1. Hvilke oplysninger indhenter vi? 
Vi indhenter de data om dig, som du, som ejer og medlem af Grundejerforeningen 
Møllebroen har givet os. Det drejer sig om: 
navn 
sommerhusadresse 
postadresse 
email-adresse 
evt. mobilnummer (kan være praktisk i forbindelse med fx brand eller andre ulykker) 
Vi indhenter ikke personfølsomme oplysninger om dig. 
 

2. Hvad er formålet med det? 
 Vi indsamler dine data til et meget konkret formål som kommunikation med dig, 
 herunder digital kommunikation -  
 i det omfang, som du har tilmeldt dig med din email-adresse. 
 Vi fremsender INFO-breve 
 Vi fremsender indkaldelser til generalforsamlinger 
 Vi fremsender generalforsamlingsreferater 
 Vi fremsender regnskab og budget 
 Du kan kommunikere med os via mail til best@moellebroen.dk , hvor du kan få svar. 
  

3. Vi videregiver ikke nogen oplysninger til tredjepart 
 Vi behandler alene data om dig, som er relevante og tilstrækkelige i forhold til formålet 
 som beskrevet ovenfor. 
 Vi videregiver ikke dine data til samarbejdspartnere eller andre aktører. 
 

4. Kontrol, opbevaring og sletning 
 Vi kontrollerer, at de data, vi registrerer om dig ikke er urigtige eller vildledende.  
 (fx hvis vi får din mail retur, fordi den ikke kan afleveres) 
 Vi forsøger så at opdaterer dine data løbende, hvilket sker ved at kontakte dig. 
 Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig  
 informere os om relevante ændringer i dine data. (benyt fx det omdelte ark til det) 
 Vi opbevarer dine data i regneark hos kassereren og formanden. 
 Vi oplyser den mail-ansvarlige om de mail-adresser, som bruges til digital kommunikation. 
 Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige,  
 dvs. at de fx slettes, hvis du sælger dit sommerhus og en anden grundejer overtager din  
 matrikel. 
 

5. Gennemsigtighed 
Du kan altid få oplyst, hvilke data vi har om dig.  
Brug ovennævnte mail-kontakt: www.moellebroen.dk 

 
6. Sikkerhed 

Vi beskytter dine data mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får 
adgang eller kendskab til dem. 
Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de bestyrelsesmedlemmer, 
der har adgang til mailsystemet på hjemmesiden. (passwords) 

 
 
 



GRUNDEJERFORENINGEN 
MØLLEBROEN - ORØ 

 
 
 
 
Beskrivelse af arbejdsgange ved ændring af medlemsadresser i 
Grundejerforeningen Møllebroen 
 
Medlemmernes navne og adresser, herunder mailadresser når de kendes, opbevares i et regneark 
hos foreningens kasserer. Mailadresser findes derudover i adresseregisteret på mailkonto 
moellebroen@gmail.com, som anvendes til udsendelse af informationsbreve m.v. til 
medlemmerne.  
Ændringer af medlemmers adresser indsamles af foreningens kasserer og videregives til medlem 
af foreningen Willy Poulsen, Vestre Strandvej 70, 4305 Orø. 
Willy Poulsen indfører ændringen i regnearket og returnerer det opdaterede regneark til 
kassereren. Mailadresseregisteret opdateres tilsvarende.  
 
 
 


