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Gundsømagle Landsbyråds Politik for håndtering af personoplysninger 
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Opdateret 10.september 2018 
 
I henhold til EU bestemmelser med ikrafttræden 25. maj 2018 har foreningen 
Gundsømagle Landsbyråd følgende politik på området vedrørende håndtering af 
persondata 
 

Når du melder dig ind i foreningen Gundsømagle Landsbyråd afgiver du følgende oplysninger 

til foreningen: 

• Navn  

• Adresse 

• Telefon & Mobil nr. 

• E-mail 

• Medlemsnummer 

• Husstandsmedlem; ja/nej 

• Betaling af kontingent; År, dato og beløb  

 

Herudover foretager foreningen ingen registreringer om dig. 

 

Det er foreningens målsætning, at du har tillid til, at dine oplysninger behandles på en 

gennemsigtig og sikker måde. 

 

Dine oplysninger er til internt brug og videregives ikke uden dit samtykke. 

 

Vi bruger de indsamlede oplysninger til service og information over for dig. 

 

Dine oplysninger ligger elektronisk hos foreningens formand, som håndterer ind- og 

udmeldelser. 

 

Medlemslisten føres af formanden digitalt i en Microsoft Access Database og ligger i et lukket 

system på dennes computer, der er beskyttet af firewall og virusbeskyttelse, der kontinuerligt 

opdateres. Der laves backup af databasen til en ekstern harddisk.  

 

Databasen danner grundlag for udsendelse af opkrævninger om årligt kontingent. 

De medlemmer vi ikke har tilknyttet en e-mail til, vil modtage brevene fysisk på deres 

adresse.  

 

E-mail bliver ud over kontingentopkrævning også brugt til at sende information til 

medlemmerne pr. e-mail ca. 8-10 gange om året. 
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Der er mulighed for at trækkes liste over betalende medlemmer i adresseorden, så 

medlemmerne af bestyrelsen kan registrere om medlemmerne har indbetalt kontingent for 

året. Dette kan være i kontorets åbningstid, torsdage fra kl. 18-19.30 eller ved arrangementet 

hvor der tilbydes rabat til medlemmer. 

  

Ved udmeldelse slettes dine oplysninger fra formandens elektroniske medlemsliste. 

 

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbreve fra foreningen, kan du blot sende besked om, at 

du ønsker at blive slettet fra denne service. 

 

Dataansvarlig for dine personoplysninger er foreningens bestyrelse ved formanden. 

Kontakt: Palle Gram, e-mail: palle.gram.jorgensen@gmail.com , tlf: 2681 1621.  

 

Foreningens CVR-nummer: 32 05 35 48 
 
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger foreningen behandler om dig. 
 
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. 
 
Du kan kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med 
lovgivningen. 
 
Du kan skrive til os på palle.gram.jorgensen@gmail.com eller erikwendelnielsen@gmail.com  
 
Klager over behandling af persondata kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 
København K. 

 

Gundsømagles Landsbyråds Politik om håndtering af personoplysninger vil løbende blive 

opdateret og ændret i henhold til lovgivning og forordninger. I tilfælde af væsentlige 

ændringer giver vi dig besked i nyhedsmail. 

 

Denne politik om håndtering af personoplysninger er gældende fra 25. maj 2018. 

  

  
 

 

 

 


