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          EJERFORENINGEN  

          KANTORVÆNGET 300-310 

          8240 RISSKOV 
 

 . 

      

               8240 Risskov, den 10.12.2018   
 

Politik for persondatabehandling i E/F Kantorvænget 300-310, 8240 Risskov 
 

Bestyrelsen for ejerforeningen behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for 

god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne politik for persondatabehandling, der kort fortæller, 

hvordan vi behandler personoplysninger, for at sikre en lovlig og gennemsigtig behandling. 

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser, 

som er relevante og nødvendige for foreningens drift og formål.  

Vi sletter personoplysningerne, når de ikke længere er nødvendige – eller hvis et medlem beder os om det. 

 

Bestyrelsen er ansvarlig for behandling af medlemmernes personoplysninger 

 

Bestyrelsen for Ejerforeningen Kantorvænget 300-310, 8240 Risskov er dataansvarlig og vi sikrer, at medlem-

mernes personoplysninger behandles og opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Et hvert medlem kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, den hos os valgte kasserer, som p.t. er: 

 Jørn P. Larsen 

 Kantorparken 75, st.tv., 8240 Risskov 

 Tlf. nr.      86 21 42 47 

 E-mail:    jorn@kantorparken-risskov.dk 

 

Behandling af personoplysninger 

 

1.     Vi behandler kun følgende personoplysninger for foreningens nuværende og tidligere medlemmer: 

 Alm. personoplysninger som navn, adresse, tlf-nr., mail-adresse og dato for ind- og udflytning 

 

2.     Normalt får vi oplysningerne fra medlemmet selv. I nogle tilfælde kan det være fra advokat eller mægler. 

 

3.     Formålet med at behandle personoplysninger for foreningens medlemmer er: 

 At kunne drive foreningens aktiviteter, herunder foreningens økonomiske forpligtigelser 

 At administrere medlemmernes relation til foreningen jf. foreningens vedtægter 

 

4.     Når vi behandler dine personoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime  

         interesser som er: 

 At håndtere medlemmets rettigheder samt informationer iht. foreningens vedtægter 

 At kunne opfylde medlemmets forpligtelser, herunder opkrævninger til fællesdrift og forbrug 

 At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og informere om fælles aktiviteter 

 

Samtykke 

 

Når vi behandler personoplysninger for medlemmer, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end medlemmets 

samtykke. Vi indhenter derfor kun samtykke fra medlemmer, når det i meget sjældne tilfælde er nødvendigt for at 

behandle personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Hvis vi indhenter samtykke, er det frivilligt, om medlemmet vil give samtykke og det kan til enhver tid trækkes 

tilbage, ved at medlemmet giver besked herom. 
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Videregivelse af medlemmers personoplysninger 

 

Ejerforeningen videregiver medlemmernes personoplysninger til foreningens databehandler ForeningLet ApS., 

der som leverandør af foreningens økonomisystem formidler opkrævninger via Nets BetalingsService.  

Vi videregiver ikke medlemmernes personoplysninger til andet brug, fx til markedsføring mv., uden medlemmets 

samtykke. 

 

Opbevaring og sletning af medlemmers personoplysninger 

 

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler personoplysningerne for 

nuværende eller tidligere medlemmer. 

Vi sletter oplysninger på tidligere medlemmer, så snart vi har afklaret eventuelle økonomiske mellemværender. 

 

Medlemmernes rettigheder 

 

Når vi behandler medlemmernes oplysninger, har de iflg. persondataforordningen en række rettigheder: 

  

 1.     Medlemmet har ret til at blive oplyst om, at vi behandler personoplysninger – det er det vi 

          oplyser om i denne politik for persondatabehandling (som forening har vi oplysningspligt) 
 
 2.     Medlemmet har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler (indsigtsret) 
 

 3.     Medlemmet har ret til at få sine oplysninger slettet (retten til at blive glemt) 
 

 4.     Medlemmet har ret til at flytte sine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger, vi 

                                      har om medlemmet i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet) 
 
Et hvert medlem kan gøre brug af sine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod foreningens behandling af per-

sonoplysninger, ved at henvende sig til foreningen. Kontaktoplysninger findes her i vores behandlingspolitik. 

 

Henvendelse med anmodning om rettelse eller sletning af personoplysninger undersøger vi for at se, om betin-

gelserne er opfyldt og er det tilfældet, gennemfører vi ændring eller sletning så hurtigt som muligt. 

 

Man kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af egne personoplysninger. 

 

Revision af politikken for persondatabehandling 

 

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at ændre foreningens politik for persondatabehandling. Ændres politikken, 

ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer modtager medlemmerne meddelelse 

herom. 

 

Den til enhver tid gældende politik for persondatabehandling er tilgængelig på ejerforeningens hjemmeside.     

Se  www.kantorparken-risskov.dk – Velkommen til Kantorparken – Beboelserne – Blok 6 - Dokumenter 
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