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Nørklit et attraktivt og rart sted at være. 

Et fristed, som vi sætter pris på, at være en del af. 

 

Privatlivspolitik for grundejerforening Nørklit  

 

 

Grundejerforening Nørklits dataansvar 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort 

fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gen-

nemsigtig behandling. 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til 

bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun person-

oplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi 

sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.  

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

Grundejerforening Nørklit er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger be-

handles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger: 

Kontaktperson: Claus Conradsen 

Adresse: Vestermarksvej 54, 9900 Frederikshavn 

CVR: 30630777  

Telefonnr.: 21975767 

Mail: noerklitbestyrelse@gmail.com 

Website: www.noerklit.dk 

 

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger1: 

1) Medlemsoplysninger:  

 Almindelige personoplysninger: 
o Navn 
o Adresse 

o Sommerhus adresse 
o Indmeldingsdato 

o E-mail adresse 
o Telefonnummer 
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o Betalt kontingent  
 Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:  

o Foreningen har ingen oplysninger af den slags 
  

2) Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer:  
 Almindelige personoplysninger:  

o Navn 

o Adresse 
o Sommerhus adresse 

o Indmeldingsdato 
o E-mail adresse 
o Telefonnummer 

 Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:  
o Foreningen har ingen oplysninger af den slags 

o Situationsbestemte stemningsbilleder 
o Situationsbestemte stemningsbilleder 

 

3) Billeder 
 Situationsbestemte stemningsbilleder taget ifbm. foreningens aktiviteter 

 Tyverisikring - videoovervågning 

 

Her indsamler vi oplysninger fra 

Normalt får vi oplysningerne fra vores medlem direkte. I nogle tilfælde kan der være 
andre kilder: 

Ejendomsmægler 

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler medlemmerne personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig 

grund.  

Lovlige grunde til behandling er særligt:  

 Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle medlemmets oplys-
ninger (interesseafvejningsreglen) 

 Behandling efter lovkrav 
 Behandling med samtykke 
 Billeder af arrangementer afholdt i foreningen - stemningsbilleder 

 
Formålene:  

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:  

 Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning 



3 af 5 

Nørklit et attraktivt og rart sted at være. 

Et fristed, som vi sætter pris på, at være en del af. 

 

 Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse 

og opfølgning  

 Administration af medlemmets relation til foreningen 

 

 

2) Formål med behandling af oplysninger på bestyrelsesmedlemmer:  

 Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning 

 Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse 

og opfølgning  

 Administration af medlemmets relation til foreningen 

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 

I det omfang foreningen behandler medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvej-

ningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) 

interesser som:  

 Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder 

i forhold til generalforsamling  

 Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent 

m.v.  

 Afholdelse af sociale arrangementer 

 Tyverisikring (Videoovervågning) 

 Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller 

situation i foreningen  

 Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi medlemmernes almindelige 

medlemsoplysninger i en periode efter udmeldelse af foreningen 

 Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende 

 

Samtykke 

Oftest vil vores behandling af personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag 

end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nød-

vendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.  

Hvis vi indhenter samtykke, er det frivilligt, om medlemmet vil give samtykke, og kan 

til enhver tid trække det tilbage ved at give bestyrelsen besked om det.  

Videregivelse af personoplysninger 

Der vil ikke ske videregivelse af personoplysninger, med mindre det enkelte medlem 

har givet samtykke hertil.  

Opbevaring og sletning af personoplysninger 
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Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder og måder alt efter, om vi 

behandler medlemmets personoplysninger eller vi opbevarer billeder og andre histori-

ske relevante data.  

Medlemmer: 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i over-

ensstemmelse med følgende kriterier: 

 Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi medlemmernes almindelige 

medlemsoplysninger i op til 3år efter kalenderåret for udmeldelse af foreningen. 

 Oplysningerne opbevares elektronisk i en Google Cloud og er password beskyttet. 

 

Bogføringsbilag samt regnskaber:  

 Alle regnskabsrelaterede dokumenter gemmes i min. 5 år fra udløbet af det regn-

skabsår, som dokumentet drejer sig om 

 Underskrevne regnskaber samt budgetter scannes ind, så de forefindes i elektro-

nisk stand i foreningens arkiv på Google. 

 Derudover vil div. bilag/dokumenter være at finde hos kassereren i fysisk form, 

opbevaret i en samlet mappe, som er forsvarligt låst inde.  

Billeder: 

 Situationsbestemte billeder med en vis historisk værdi, gemmes i elektronisk ar-

kiv og kan ind imellem vises på foreningens hjemmeside. 

 Billeder fra videoovervågning slettes efter 28 dage. 

Foreningens data: 

 Foreningens data opbevares i Google Cloud og er password beskyttet. Kun be-

styrelses medlemmer har adgang.  

 Foreningen opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, samt div. dokumen-

ter herunder underskrevne regnskab, så længe de har historisk værdi. 

Videoovervågning 

I henhold til tilladelse fra Frederikshavn Politi, har Grundejerforeningen Nørklit ret til, 

som tyverihæmmende foranstaltning, at optage video af færdslen på indfaldsvejene til 

sommerhusområdet. 

De opsatte kamera der aktiveres ved bevægelse, er rettet mod køretøjernes nummer-

plader, men man vil også kunne se passagerne i køretøjerne. 

Data anvendes udelukkende hvis der konstateres tyveri i området, hvor politiet så har 

adgang til, at se optagelserne igennem. 

Optagelserne opbevares i Skyen og der er kun en person, udvalgt af bestyrelsen for 

Grundejerforeningen Nørklit, der har administrationsret til det program der styrer op-

tagelserne. Systemet er efterset på lokaliteten og godkendt af datatilsynet. 
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Data bliver automatisk slettet efter 28 dage. 

Medlemmernes rettigheder 

Foreningens medlemmer har en række særlige rettigheder efter persondataforordnin-

gen, når foreningen behandler personoplysninger: 

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 

• Retten til indsigt i medlemmets egne personoplysninger 

• Retten til berigtigelse  

• Retten til sletning  

• Retten til begrænsning af behandling 

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 

• Retten til indsigelse  

Som medlem, kan man gøre brug af sine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod 

foreningens behandling, ved at henvende sig til bestyrelsen. Foreningens kontaktoplys-

ninger findes øverst i dette dokument.  

Hvis medlemmet f.eks. henvender sig med en anmodning om at få rettet eller slettet 

sine personoplysninger, undersøger bestyrelsen, om betingelserne er opfyldt, og gen-

nemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Man kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatil-

synet. 

 

 

Revidering af privatlivspolitikken  

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til an-

den. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver 

tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige 

ændringer vil du modtage meddelelse herom.   

Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken – den 15. oktober 2018 

 

Bestyrelsen 

Grundejerforeningen Nørklit  


