
GDPR-politik 
Medlemmer af foreningen. 

Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de 

personoplysninger, vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.  

Vi giver de personer, vi behandler oplysninger om (”de registrerede”), informationer om vores 

databehandlinger og om de registreredes rettigheder. 

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om vores nuværende og 

tidligere medlemmer.  

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os 

Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger:   

AB Gartnerparken  

Kalvevænget 66 

4800 Nykøbing Falster 

CVR-nr. 29583226 

Tlf.: +45 22239734 

E-mail: Bestyrelsen@ABGartnerparken.dk 

Web: www.ABGartnerparken.dk 

Kontakt vedrørende databeskyttelse: 

 

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at 

kontakte os  

 
Vores behandlinger af personoplysninger 
 

Kategorier af personoplysninger 

De oplysninger, vi registrerer om dig er såkaldte almindelige personidentifikationsoplysninger, 

såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail, og cpr.nr.   

Desuden kan AB Gartnerparken i enkelte konkrete sager, indsamle og registrere oplysninger om 

pant, gæld og udlæg, fra banker, pengeinstitutter eller offentlige registre.     

 



 
Opbevaring 
 
De data vi registrerer, opbevares dels som fysiske papirer, disse opbevares i en individuel 

sagsmappe for det enkelte medlem. Disse sagsmapper opbevares i et aflåst skab, som kun 

bestyrelsens medlemmer har adgang til. Dels registreres elektroniske data, disse opbevares hos 

vores hosting udbyder One.com, som sikrede mails eller filer, det er kun foreningens formand og 2 

øvrige bestyrelsesmedlemmer der har adgang til disse. 
 
 
Formål  
 

• Formålet med behandlingen er at kunne drive foreningen så effektivt og sikkert som muligt. 

• AB Gartnerparken tilsigter altid at begrænse omfanget af de indhentede oplysninger til det 

minimum som er nødvendigt med henblik på at tilgodese det angivne formål, ligesom AB 

Gartnerparken løbende vurderer, hvorvidt behandlingsgrundlaget fortsat er til stede. 

 
 
Kategorier af modtagere 
 

• Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: 

• Bankforbindelser m.v. ifølge aftale. 

• Inkasso og kreditoplysningsbureauer ved misligholdelse af betalinger. 

• Skattemyndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger.  

• Vores Administrator – B.R. Revision 

 

Sletning 
 

• Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige. 

 

AB Gartnerparken opbevarer data på alle medlemmer så længe de er medlemmer, 

forhenværende medlemmers data har vi vurderet, at det er nødvenligt at gemme i op til fem 

år fra udtrædelsen af foreningen. Det kan dog i enkelte tilfælde være nødvendigt med 

længere opbevaringer. 



  

Dine rettigheder 
 

• Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger 

om dig/selskab.   

Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os. Vores 

kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik.  

Hvis du ønsker at få adgang til, få rettet eller slettet oplysninger om dig, eller gøre indsigelse 

mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt, og giver dig svar på din 

henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din 

henvendelse. 

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi 

behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.  

• Ret til berigtigelse (rettelse): Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er 

unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori 

unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om 

vi mener din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få 

rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og 

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

• Ret til sletning: Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige 

tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores 

almindelige generelle sletning. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i 

forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan 

også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med 

lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.  

• Ret til begrænsning af behandling: Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller 

på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, 

indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode 

om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er 

ulovlig, eller hvis du mener vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener 

dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får 

medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne 



med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller 

forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.    

• Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har ret til at modtage persondata, du 

har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund 

af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du 

også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden 

tjenesteudbyder. Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den 

dataansvarlige til en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til 

dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og 

maskinlæsbart format. 

• Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om 

dig. Du kan også gøre indsigelse mod vores anvendelse eller videregivelse af dine data til 

markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. 

Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af 

oplysningerne.  

• Ret til at få information om nye formål: Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et 

andet formål, end de formål, vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, 

har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet 

formål.  

• Ret til at trække dit samtykke tilbage: Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på 

grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du 

tilbagekalder samtykket, må vi ikke behandle oplysningerne fremover. Tilbagekaldelse af 

samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er sket forud for 

tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et 

selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af 

reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted. 

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar eller hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige 

oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet. 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk 

 

 


