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Foreningen Andebakkegaarden har som dataansvarlig vedtaget denne persondatapolitik, som beskriver, hvordan 
personoplysninger om foreningsmedlemmer og eventuelle ansatte indsamles og behandles i foreningen. 

Forening indsamler og behandler kun personoplysninger, der er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad 
der er nødvendigt i forhold til varetagelsen af foreningens forhold. Foreningen vil i denne sammenhæng altid 
have fokus på at minimere omfanget af personoplysninger, og at indsamlingen og behandlingen af personoplys-
ninger sker på en lovlig, rimelig og gennemsigtig måde. Indsamling og behandling af personoplysningerne skal 
således være nødvendig til administrationen af foreningsmedlemskaber eller ansættelsesforhold eller grundet en 
retlig forpligtelse, som påhviler foreningen. Såfremt indsamlingen og behandlingen af personoplysninger ikke 
vedrører et af disse formål, vil foreningen indhente et samtykke fra den eller de berørte personer til behandlin-
gen af personoplysningerne, og samtykket kan i så fald til enhver tid trækkes tilbage. 

Foreningen behandler ikke personoplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbe-
visning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data, helbredsoplysninger, personers 
seksuelle forhold eller orientering eller straffedomme og lovovertrædelser, medmindre foreningen er berettiget 
hertil i henhold til dansk ret, og behandlingen vedrører ansættelsesmæssige forhold, eller den er nødvendigt for, 
at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.  

I forbindelse med indsamling af personoplysninger orienterer foreningen de berørte personer om karakteren og 
omfanget af de indsamlede personoplysninger, formålet med behandlingen og hvor længe foreningen vil opbe-
vare personoplysningerne. Foreningen vil også oplyse de berørte personer om deres rettigheder i henhold til den 
danske persondatalovgivning, herunder retten til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysningerne, 
retten til begrænsning af behandlingen, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen, retten til dataportabilitet, 
retten til at trække eventuelt samtykke tilbage og retten til at indgive klage til Datatilsynet.  

Såfremt foreningen har brug for at indhente og sammenstille personoplysninger fra eksempelvis offentlige myn-
digheder eller private virksomheder, indhenter foreningen de berørte personers samtykke hertil, medmindre de 
berørte personer allerede er bekendt med indsamlingen og behandlingen, eller de berørte personers interesse i 
orientering herom må vige for afgørende hensyn til offentlige eller private interesser, eller der er tale om hånd-
hævelse af civilretlige krav o. lign. Såfremt foreningen får behov for at anvende personoplysningerne til et andet 
formål end det, som de oprindeligt er indsamlet til, vil foreningen også indhente de berørte personers samtykke 
hertil. 

Foreningen kontrollerer, at de indsamlede personoplysninger ikke er urigtige eller vildledende, og foreningen sør-
ger for at opdatere personoplysningerne løbende. Da administrationen af foreningens forhold er afhængig af, at 
personoplysninger er korrekte og opdaterede, bedes foreningsmedlemmerne og eventuelle ansatte orientere 
foreningen om ændringer i personoplysningerne. 

Foreningen vil til enhver tid behandle personoplysningerne på en sikker måde, så de er beskyttet mod at blive 
tilintetgjort, gå tabt, ændret eller uautoriseret offentliggjort, og mod at uvedkommende får adgang eller kend-
skab til dem.  Personoplysningerne vil således kun blive givet til personer i foreningen, hvor der foreligger et for-
eningsrelateret behov herfor, og de pågældende personer vil modtage instruktion i behandlingen af personoplys-
ningerne og være underlagt fortrolighed herom. Fysiske personoplysninger skal endvidere være behørigt låst 
inde, mens at digitale personoplysninger, som opbevares enten på en computer eller på nettet, skal være beskyt-
tet af personlige adgangskoder og opdateret virus- og firewallbeskyttelse. Når personer stopper med at behandle 
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personoplysningerne for foreningen, skal de også tilbagelevere personoplysningerne til foreningen og slette 
eventuelle kopier heraf. Det samme gælder ved videregivelse af personoplysninger til foreningens samarbejds-
partnere, hvor foreningen også vil stille krav om fortrolighed, og samarbejdspartnerne må kun bruge personop-
lysningerne til det aftalte formål og skal slette dem herefter. Såfremt videregivelsen vil medføre behandling af 
personoplysninger for foreningen, vil foreningen også indgå en databehandlingsaftale med samarbejdspartnerne, 
som sikrer, at behandlingen sker på et sikkert grundlagt. Ved sikkerhedsbrud vil foreningen underrette Datatilsy-
net og de berørte personer, hvis bruddet indebærer en risiko for de berørte personer for diskrimination, identi-
tetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe. 

Foreningen opbevarer kun personoplysninger indtil, at ethvert krav i forbindelse med foreningsmedlemsskabet 
eller ansættelsesforholdet er forældet, hvorefter de slettes. Foreningen kan dog opbevare nogle personoplysnin-
ger i kortere eller længere tid, hvis personoplysningerne ikke er relevante for et eventuelt senere krav, eller hvis 
det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som følger af dansk ret, eller hvis et retskrav skal fast-
lægges, gøres gældende eller forsvares. Personoplysninger, som er indeholdt i generalforsamlingsreferater eller -
beslutninger, bestyrelsesreferater eller –beslutninger, myndighedsdokumenter, samt aftaler, korrespondancer o. 
lign., som vedrører foreningens generelle forhold slettes ikke. 

Foreningen kan kontaktes vedrørende indsamlingen og behandlingen af personoplysninger, herunder de registre-
rede personers rettigheder, ved at skrive til info@andebakkegaarden.dk. 

Foreningen har fysiske arkiver på viceværtens kontor og i særskilt bestyrelseslokale. Disse er aflåst med nøgle-
brikker og adgangen er begrænset til bestyrelse og vicevært. Kodning af nøglebrikker, og dermed adgangskontrol, 
udføres af vicevært. 

Foreningen har hosting af mail service i EU, og konti tildeles bestyrelse og vicevært. Private mail-konti er ikke til-
ladte til brug for behandling af persondata. Mail-konti og adgangskoder administreres af bestyrelsen, således at 
kun berettigede personer har adgang. Såfremt benyttet mail program gemmer data lokalt, er det pålagt brugeren 
af programmet at slette disse lokale kopier, når den ordinære adgang ophører. 

Foreningen saniterer de dokumenter, der lægges frit tilgængeligt på hjemmesiden for persondata. Dokumenter 
der af bestyrelsen ikke ønskes offentliggjort, eller af nødvendighed indeholder persondata, vil blive placeret i 
ovennævnte sikrede lokationer, eller hos ejendomsadministrator i et adgangsbegrænset dokumentarkiv. 

Foreningens vicevært har en arbejdscomputer, som er placeret på aflåst kontor. Viceværtens behandling af per-
sondata foregår udelukkende i mail-system eller i ejendomsadministrators adgangsbegrænsede systemer. 

Foreningen har uddelegeret opgaven med at indsamle og opbevare persondata relevant for driften til ejendoms-
administrator. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, følgende: Navn, adresse, kontaktoplysninger, CPR-nr, 
forbrugsoplysninger, afdragsordninger, klager. Foreningen behandler og håndterer således kun persondata i en-
ten ejendomsadministrators systemer eller gennem mail-korrespondance. 


