
 

 

Tengslemark ny Grundejerforening (TNG), persondatapolitik 

 

Grundejerforeningen (TNG) har et register over medlemmer, mulige medlemmer og relevante kontaktpersoner på en PC-platform. 

TNG er derfor forpligtet ifølge lovgivningen til at offentliggøre, hvorledes disse informationer opbevares og behandles. 

 

1. TNG har etableret et personregister over ejerne af de parceller, som ligger i foreningens interesseområde, med følgende data, 

som ikke omfatter følsomme data. Foreningens interesseområde fremgår af Odsherred kommunes hjemmeside. 

2. Registret indeholder for hver enkelt parcel den officielle postadresse, navn, privatadresse, evt, telefonnummer og mailadresse(r) 

for ejeren (ejerne) af den pågældende parcel. Desuden indeholder registret dato for seneste ændring af oplysningerne. 

3. For medlemmer af foreningen, (hvilket ikke er obligatorisk for alle parcel-ejere), indeholder registret endvidere dato for seneste 

kontingentbetaling. 

4. Registret indeholder pågældende persons eventuelle tillidspost i TNG, og for sådanne desuden et portrætfoto. 

5. Registret indeholder en log over de foretagne ændringer i registret, således at der kan følges en historik over ejerne af de enkelte 

parceller i forbindelse med salg, overdragelse af ejerskab, kontingentindbetalinger og ændringer af privatadresse, 

telefonnummer eller mailadresse over tid. 

 

Primært formål med registret 

1. Udsendelse af kontingentopkrævninger på mail eller brev 

2. Udsendelse af rykkerskrivelse til privatadresse ved manglende kontingentindbetaling 

3. Udsendelse af indkaldelser til generalforsamling og andre medlemsarrangementer 

4. Udsendelse af advis i forbindelse med orkanvarsel, stormflod, snestorm, ildsvåde eller andre katastrofesituationer. Både til 

medlemmer og ikke-medlemmer. 

5. Opgørelse af medlemsantal og antal ikke-medlemmer til brug for beregning af vejbidrag for ikke-medlemmer 

6. Almindelig registrering af f.eks. Vognmandens, grøftemandens, advokatens og andre relevante kontaktpersoners adresse og 

telefonnummer. 

 

Sekundært formål med registret 

1. Udarbejde oversigt til bestyrelsen om ejerskifter 

2. Udarbejde oversigt over fastboere i området 

3. Udarbejde oversigt over ikke-medlemmer 

4. Udarbejde oversigt over restanter. 

5. Udarbejde oversigt over ejendomme til salg 

 

 

Data-ejer og distribution af data 

Data-ansvarlig er den til enhver tid fungerende formand for TNG 

 

Registret er fysisk placeret på formandens PC, med en kopi på kassererens PC. Det er således  udelukkende til disposition for 

foreningens formand og kasserer. Tidligere udarbejdede medlemsoversigter til bestyrelsesmedlemmer er beordret destrueret. 

 

Mails til medlemmer sendes alene med mailadresserne som BCC. 

 

Information om enkeltmedlems data/mailadresser udleveres kun undtagelsesvist til tredjemand, feks. i forbindelse med konstateret 

indbrud/stormskade/vandskade/brand i vedkommendes ejendom. I andre tilfælde vil formanden foreslå en tilbageringning fra den 

pågældende. 

 

Mailadresser udleveres ikke til brug for reklamekampagner eller lignende, uanset sådannes relevans for medlemsgruppen. 

 

 

Historik 

Der foreligger kun historik fra 2014 og fremefter. Behovet for at eliminere historik mere end 5 år tilbage vil blive undersøgt. 

 

Verificering 

Enhver person i ovenstående register er berettiget til at få fuld oplysning om registrets indhold af egne data, samt at få korrigeret 

fejlagtige data. Dette forgår ved at kontakte formanden for  foreningen. 

 

Godkendt af bestyrelsen 5/7-2018 

 

 

 

 


