
Grundejerforeningen St. Sjørup Strand (CVR NR 35 54 68 55) 

c/o Jonna Castelli Weltz, Mikkelvej 1, 8950 Ørsted. 

har vedtaget nedenstående privatlivspolititikker den  14.01.2020 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige. 
Jonna Castelli Weltz, der er kasserer i foreningen, forestår samtidig databeskyttelsen i foreningen. 
Tlf. 21209930 – Email: castelli-8950@hotmail.com 

Grundejerforeningens e-mailadresse er:  Grundejerforeningen.stranden@gmail.com 

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger 
Medlemsoplysninger på medlemmer i Grundejerforeningen St. Sjørup Strand 

- almindelige personoplysninger, såsom navn og adresse samt e-mailadresse og telefonnummer. 

- vi behandler IKKE personfølsomme oplysninger, der er tillagt højere beskyttelse. 

Indsamling af oplysninger 

- vi modtager oplysninger fra bl.a. ejendomsmæglere ved ejerskifte om nye ejere, samt fra 
ejerne selv, der ønsker optagelse i foreningen. 
 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 

- vi bruger personoplysningerne til at udfærdige opkrævninger omkring kontingentbetaling 

samt indkaldelse til generalforsamling og møder i øvrigt. 

- Såfremt vi er bekendt med din e-mailadresse, og du ikke har modsat dig dette, sender vi 

indkaldelse til generalforsamling med vedhæftede filer samt møder i øvrigt via dette medie. 

Samtykke 

- vi har indhentet samtykke til at opbevare dine personoplysninger, idet medlemskab af foreningen 

og betaling af kontingent, betragtes som et samtykke. 

Videregivelse af personoplysninger 

- I forbindelse med opkrævning af kontingentet, videregiver vi dine personoplysninger til Nets 

Danmark, idet det er vedtaget, at opkrævning af kontingent foregår via denne institution. 

Opbevaring og sletning af personoplysninger 

- vi opbevarer dine personoplysninger (navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer) i den 

udstrækning, det er nødvendigt, rent regnskabsmæssigt i 5 år. Vi opbevarer dine personoplysninger 

på kassererens computer, som er låst med et password, som kun kendes af hende, ligesom det kun 

er hende, der har adgang til at videregive oplysningerne til Nets Danmark. Bilagsmaterialet, hvor 

dine personoplysninger også kan forekomme, opbevares ligeledes i kassererens hjem i 5 år. 

- Din e-mailadresse opbevarer på foreningens Gmail, der er sikret ved 2-trins bekræftelse, som 

sendes til kassererens telefon. Dine personoplysninger slettes hos Nets Danmark straks ved 

udmeldelse af foreningen samt når ejerskifteoplysninger er os i hænde, ligesom din e-mailadresse 

samtidig slettes. 

Bilaget er udarbejdet den 15.10.2019 og godkendt af bestyrelsen den 14.01.2020 

mailto:castelli-8950@hotmail.com

