AALBÆK BUGT ANTENNEFORENING
EU´s PERSONDATAFORORDNING
Persondata:
Når man tegner et medlemsskab i Aalbæk Bugt Antenneforening, registrerer vi de oplysninger, som man
afgiver. Der kan være tale om følgende oplysninger:
•
•
•
•
•
•
•

Navn
Adresser – både installationsadresse og evt. anden privat hjemadresse
E-mail adresser
Telefonnumre
Medlemsnummer samt hvilken TV-pakke man har, samt hvilken internethastighed, der er tale om.
IP-adresser, hvis man har internet gennem foreningen
Oplysninger om faktureringer og betalinger jf. gældende lovgivning.

Behandlingen af ovennævnte oplysninger er nødvendige for opfyldelse af de indgåede aftaler.
I enkelte tilfælde, hvor der ikke længere består et aftaleforhold mellem foreningen og det registrerede
medlem, sker der fortsat behandling af persondata, hvis behandlingen skønnes nødvendig, for at
foreningen kan forfølge en berettiget interesse, der skønnes at overstige den registreredes fundamentale
rettigheder og friheder, eller i tilfælde, hvor lovgivningen i øvrigt pålægger foreningen fortsat at behandle
pågældende persondata.
Hvor er de pågældende data registreret:
Ovennævnte data er registreret i foreninge administrationssystem: PANTHER Applications A/S.
Der er indgået skriftlig databehandlingsaftale mellem Aalbæk Bugt Antenenforening og Panther vedr.
behandling af fortrolige data iht. EU´s Persondataforordning.
Den daglige administration af Aalbæk Bugt Antenneforenings data sker primært hos EXPERT, Skagensvej 34,
9982 Ålbæk, der registerer ind- og udmeldelser, opkrævning af kontingent og andre ydelser samt alm.
vedligeholdelse af kartotek, medlemspleje mv.
Adgang til Panther har medarbejdere hos Expert via personlige login-koder.
Øvrige personer med adgang til oplysninger i Panther er:
• Foreningens formand, Mogens Brun
• Foreningens næstformand og IT-ansvarlige Kim K. Nielsen samt
• Foreningens regnskabsfører Karsten Hemmingsen.
Adgang sker også her via personlge login-koder.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer i foreningen har ikke adgang til persondataoplysninger i Panther.
Øvrige steder, hvor oplysninger er registreret:
På foreningens PC, der fysisk står hos regnskabsføreren, opbevares der endnu oplysninger fra et tidligere
administrationssystem WINKAS PRO. Systemet blev brugt til administration frem til den 31.12.2017.
Der er på systemet enkelte funktioner, der endnu anvendes, men systemet udfases, og medlemsoplysninger vil være slettet inden udgangen af 2018.
Adgang til PC sker via personlig kode, og adgang til WINKAS PRO, der ”ligger i skyen”, sker via personlig
login-kode. Det er kun regnskabsføreren, der har adgang til dette program.
Når man indmelder sig i Aalbæk Bugt Antenneforening, underskrives der er kontrakt, der ud over navn,
adresse, installationsadresse, valg af TV-pakke, indeholder generelle oplysninger om driftsforhold, økonomi
mv. Disse oplysninger er ikke omfattet af EU´s Persondataforordning.
Kontrakterne opbevares rent fysisk i ringbind på regnskabsførerens kontor.

Oprydning:
I forbindelse med udmeldelse af foreningen/afbrydelse af antenneforbindelsen distribueres de pågældende
kontakter snarest muligt. Undtagelsesvis, kan de gemmes i kortere perioder, hvis der mellem foreningen og
medlemmet måtte være uafklarede punkter af økonomisk art eller anden art.
Korrespondance, mails mv. ifm. udmeldelser og pakkeskifte opbevares i 1 år efter den pågældende
handling har fundet sted. Relevant korrespondance i øvr. kan opbevarer indtil 3 år jf. lovgivningens
bestemmelser.
Procedure for indsigtsbegæring:
Regnskabsfører Karsten Hemmingsen er ansvarlig for håndtering af indsigtsbegæringer.
Hvis andre personer (bestyrelsesmedlemmer eller andre) måtte modtage en indsigtsbegæring, skal denne
omgående videregives til Karsten Hemmingsen.
Der afsendes snarest muligt en kvittering til den person, der anmoder. Af denne fremgår procedure,
tidsramme mv.
Procedure for sletning af oplysninger uden begæring:
Regnskabsfører Karsten Hemmingsen er overordnet ansvarlig for håndtering af sletning af oplysninger uden
begæring.
Karsten Hemmingsen udarbejder i samarbejde med den daglige administrator, EXPERT, 9982 Ålbæk
retningslinier for, hvordan dette gennemføres i praksis, så gældende lovgivning overholdes.
Ved en tvist med medlemmet kan foreningen gemme relevante oplysninger i indtil 3 år jf. gældende
lovgivning.
Procedure for sletning efter begæring:
Regnskabsafører Karsten Hemmingsen er ansvarlig for håndtering af sletningbegæringer.
Hvis andre personer (bestyrelsesmedlemmer eller andre) måtte modtage en sådan begæring, skal denne
omgående videregives til Karsten Hemmingsen.
Der afsendes snarest muligt en kvittering til den person, der anmoder. Af denne fremgår procedure,
tidsramme mv.
Procedure for sikkerhedsbrud og hændeligt tab af data:
Regnskabsfører Karsten Hemmingsen er overordnet sikkerhedsansvarlig for koordinering af indsats ifm.
ovennævnte.
Bestyrelsesmedlemmer eller andre samarbejdspartnere, der måtte have været udsat for sikkerhedsbrud,
skal omgående kontakte den sikkerhedsansvarlige efter konstatering af sikkerhedsbruddet.
Den sikkerhedsansvarlige skal omgående og inden 72 timer kontakte tilsynsmyndigheden vedr. omfang og
karakter af sikkerhedsbruddet.
Forhold ifm. behandling af ”personfølsomme oplysninger”, f.eks. ved ansættelsesforhold:
Aalbæk Bugt Antenneforening har kun 1 ansat – regnskabsfører Karsten Hemmingsen.
Til brug ved lønudbetaling er foreningen naturligvis i besiddelse af oplysning om CPR-nr. Der er ikke tale om
andre personfølsomme oplysninger.
Hvis der udbetales kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer har foreningen oplysninger om CPR-nr. til
brug ved indberetning til SKAT. Der er ikke tale om andre personfølsomme oplysninger.
Oplysningerne opbevares hos regnskabsføreren i foreningens bilagsmateriale.

Ålbæk, den 24. maj 2018

POLITIK FOR PERSONDATABEHANDLING SAMT
INDBERETNING AF OVERORDNET PERSONDATAANSVARLIG TIL TILSYNSMYNDIGHEDEN.
AALBÆK BUGT ANTENNEFORENING – cvr.-nr. 1791 1805

Aalbæk Bugt Antenneforening har i tilknytning til EU´s Persondataforordning, der træder i kræft den 25.
maj 2018, gennemført de nødvendige analyser af persondata, indgået de fornødne databehandleraftaler
samt udarbejdet nødvendige procedurer for foreningens behandling af persondata.
Foreningens nuværende bestyrelsesmedlemmer har modtaget den nødvendige oplæring og instruktion, der
skønnes fornødent for, at foreningen kan leve op til sine forpligtelser under Persondataforordningen.
Foreningen har i forbindelse med nævnte analyse foretaget en vurdering af sikkerhedsniveauet og
foretaget de ændringer, som foreningen har skønnet nødvendige for at leve op til Persondataforordningens
standarder herfor.
Foreningen vil til enhver tid efterleve Persondataforordningens regler, og herunder foretage nødvendig
opdatering og revision af gældende procedurer i det omfang eksterne eller interne omstændigheder tilsiger
dette.
Interne omstændigheder vil eksempelvis kunne opstå ved udskiftning eller ændringer i bestyrelsens
sammensætning, med deraf følgende ændringer af ansvarlige for de særskilte procedurer, ved fremtidig
indgåelse af databehandleraftaler, eller ved ny-ansættelser.
Eksterne omstændigheder vil særligt kunne opstå ved lovændringer eller ved etablering af andre former for
databehandling end kendte på nuværende tidspunkt, eller ved behandling af perondata på andre platforme
end de anvendte på tidspunktet for den oprindelige dataanalyse.
Såfremt interne eller eksterne omstændigheder indebærer behov for oplæring eller træning, vil dette finde
sted i fornødent omfang.
Opdatering og revision finder desuden sted én gang om året, og der føres særskilt protokol om ændringer
og/eller tilpasninger.
Foreningen har udpeget regnskabsfører Karsten Hemmingsen som overordnet ansvarlig for foreningens
behandling af persondata, og har oplyst tilsynsmyndigheden herom.

Ålbæk, den 24. maj 2018
Sign. Mogens Brun, formand

