
Privatlivspolitik for Helnæs Sommerland Grundejerforening 

Denne privatlivspolitik beskriver, hvilke oplysninger vi indsamler om vore medlemmer, hvordan og hvorfor 
vi indsamler og bruger oplysningerne, samt hvordan vi sikrer vores medlemmers rettigheder og overholder 
persondatalovgivningen. 

Indsamling, opbevaring, sammenstilling, udlevering og anden behandling af personoplysninger er underlagt 
persondatalovgivningen. Loven stiller bl.a. strenge fortroligheds- og sikkerhedskrav til behandling af 
personlige oplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven. ’Personlige oplysninger’ er oplysninger, som kan 
knyttes til en fysisk person, f. eks. navn, bopælsadresse, telefonnummer og e-mailadresse. 

Behandlingsansvarlig 

Helnæs Sommerland Grundejerforening’s bestyrelse er behandlingsansvarlig for foreningens behandling af 
personlige oplysninger. Med ’behandlingsansvarlig’ menes i loven den, som bestemmer formålet med 
behandlingen af personlige oplysninger, og hvilke hjælpemidler der skal benyttes. Det er den 
behandlingsansvarlige, som er ansvarlig for, at behandlingen af personlige oplysninger sker i henhold til 
loven. 

Hvilken type personlige oplysninger behandles 

Når du er medlem, gemmer vi dine kontaktoplysninger (herunder navn, bopælsadresse, telefonnummer og e-
mailadresse).  

Formålet med behandlingen – hvad oplysningerne bruges til. 

Sende information og opkrævninger for medlemsskabet til dig. 

Hvor længe gemmes oplysningerne. 

Kontaktoplysningerne gemmer vi, så længe du er medlem hos os. 

Hvem deler vi oplysningerne med. 

Helnæs Sommerland Grundejerforening har ingen samarbejdspartnere, og derfor deler vi ikke oplysningerne 
med nogen tredjepart. 

Hvordan vi beskytter oplysningerne 

Vi arbejder løbende med at sikre informationssikkerhed for at beskytte de lagrede personlige oplysninger 
mod uautoriseret adgang og brug. 

Administration af og ændringer i lagrede oplysninger 

Det er vigtigt, at de kontaktoplysninger, vi har registreret om dig, er korrekte og opdaterede. Du kan kontakte 
os direkte, hvis du har spørgsmål til eller ønsker at se, hvilke oplysninger vi gemmer om dig. Hvis der sker 
ændringer i oplysningerne (f. eks. ny adresse, telefonnummer eller e-mail) ser vi gerne, at du kontakter os så 
hurtigt som muligt, så vi kan opdatere oplysningerne. 

Kontaktoplysninger 

Hvis du har spørgsmål eller af anden årsag ønsker at kontakte os i forbindelse med denne privatpolitik, kan 
du bruge følgende kontaktoplysninger: 

Helnæs Sommerland’s hjemmeside: http://www.helnaessommerland.dk 

formand@helnaessommerland.dk  ;  kasserer@helnaessommerland.dk
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