
 

 

 
Til alle medlemmer af GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN 
SKÆRING HAVBAKKER 

Persondatapolitik 

Ny EU-lovgivning om behandling af Persondata. 

Vi skriver til dig, fordi lovgivningen omkring behandling af persondata er 
blevet ændret den 25. maj 2018, hvor EU’s nye Databeskyttelsesforordning 
trådte i kraft. 

Vi har registreret følgende oplysninger om dig, i forbindelse med dit pligtige 
medlemskab af GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN SKÆRING 
HAVBAKKER. 

1. Navn på ejeren af den matrikel/matrikler, der er pligtig at være 
medlem af foreningen 

2. Adressen på den/de pligtige matrikler og/eller den anmeldte betaler 

3. Postnummeret på matriklen og den anmeldte betaler 

Vi passer godt på dine oplysninger og behandler kun personoplysninger, som 
er nødvendige for at håndtere dit medlemskab af foreningen eller for at 
opfylde lovgivningen i øvrigt. 

Vi har en databehandlingsaftale med NETS, som udsender årlige 
opkrævninger af/rykkere for det generalforsamlingsgodkendte kontingent og 
registrerer din indbetaling eller restance. NETS registrerer, om du tilmelder 
dig Betalingsservice, eller om der skal tilsendes fysisk Indbetalingskort. 

Ved fraflytning fra området/salg af ejendommen slettes dine persondata. 

 

 

 



 

 

Ved tilflytning /køb af ejendommen modtager vi nye ejeroplysninger på en af 
følgende måder: 

1. Meddelelse fra den berigtigende Ejendomsmægler/ Advokat 

2. Meddelelse fra sælger eller køber direkte  

3. Evt. ved direkte personlig eller skriftlig kontakt til sælger eller køber 

4. Indhentning af oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder, f.eks. 
telefonregister og hjemmesider. 

Foreningens Kasserer er Dataansvarlig for data i forbindelse med 
kontingentbetaling. 

Ved tilflytning afgiver vi oplysninger til medvirkende 
Ejendomsmægler/Advokat om sælgers eventuelle restance med 
kontingentbetaling. 

På Hjemmesiden skaeringhavbakker.dk har du mulighed for frivilligt at 
tilmelde en e-mailadresse, så vi kan udsende nyhedsbreve direkte pr. mail. 

Et udpeget bestyrelsesmedlem er Dataansvarlig for hjemmesiden og der kan 
være en Databehandlingsaftale med en ekstern databehandler. 

Foreningen arbejder på at give medlemmerne frivillig adgang til et 
FACEBOOK-forum. Et udpeget bestyrelsesmedlem vil være Dataansvarlig 
herfor. Der kan være en Databehandlingsaftale med en ekstern databehandler. 

Der vil løbende blive orienteret om opdateringer/ændringer via Hjemmesiden, 
Nyhedsbreve og HAVPOSTEN. 

Med venlig hilsen BESTYRELSEN 

  


