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Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler for, hvordan virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder 

skal behandle personoplysninger (GDPR). Dette skrift er for at oplyse jer om, at Grundejerforeningen Søndre 

Hanssted med sin persondatapolitik opfylder gældende lovgivning. Nedenfor er en gennemgang af vores 

håndtering af jeres data. 

Hvad betyder den nye lov for jer som medlem? I har ret til at vide, hvilke oplysninger Grundejerforeningen 

Søndre Hanssted har om jer, og hvordan vi anvender disse oplysninger. 

 Hvilke oplysninger opbevarer Grundejerforeningen Søndre Hanssted (GSH) om jer? 

GSH bruger kun de oplysninger, som I selv har videregivet til os:• da I blev medlem • ved fremsendelse af 

opdatering fra jer • ved anmodning fra os om at få en opdatering. 

Medlemskartoteket indeholder følgende for formand og øvrige bestyrelse samt menige medlemmer i 

foreningen:• foreningens navn • formanden og medlemmernes navne, adresser, matrikelnumre, ejerforhold, evt. 

tlf.nr. og evt. mailadresse • antallet af medlemmer i foreningen. 

Data i medlemskartoteket bruges til:• at kontakte medlemmerne • kassererens kontingentopkrævning • 

opdatering af medlemsliste på foreningens hjemmeside (data er kun tilgængelige via separat login, og kun for 

medlemmer der aktivt selv har meldt sig ind). Til brug for opkrævning af kontingent har kassereren 

bankinformation for foreningen. Derudover opbevarer kassereren kontonumre på dem, der modtager betaling for 

udlæg. 

Ifm. opkrævning af kontingent opkræves også bidrag til vejfonden– hvorfor kassereren har en markering af, hvor 

meget hvert enkelt medlem har indbetalt til fonden, og hvor stor opsparingen er. Til brug for skattebetaling af 

evt. honorarer leverer de personer, der får honorar, cpr-numre til kassereren. 

Sådan behandler vi de oplysninger vi har om jer: 

GSH videregiver ikke jeres data til andre, dog kan ejendomsmæglere, i forbindelse med et af jer ønsket salg, efter 

anmodning og med fuldmagt fra jer anmode om at få den aktuelle status af jeres forhold til GSH. 

Jeres data opbevares beskyttet. GSH’s formand, kasserer og sekretær har adgang til data. GSH sletter data, som 

efter ændringsanmodning fra jer, ikke længere skal bruges. Når I fraflytter foreningen, slettes data, når alle 

økonomiske forhold mellem jer og GRF er bragt i orden. 

Hvad skal I gøre i forbindelse med vores opbevaring af jeres data? 

 Det er vigtigt, at I husker at sende ændringer i data til os– f.eks. ved skift af ejerandele eller ved fraflytning. 

 Som beskrevet så opdaterer vi kun data på basis af henvendelse fra jer. 

 

Venlig hilsen  

Bestyrelsen Grundejerforeningen Søndre Hanssted 


