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EU’s persondataforordning, General Data Protection Regulation (GDPR), trådte i kraft i Danmark 

25. maj 2018. Ifølge denne skal Grundejerforeningen Birkager have en privatlivspolitik, som 

oplyser grundejerforeningens medlemmer om, hvordan foreningen indsamler, behandler og 

passer på medlemmernes personlige oplysninger. 

Bestyrelsen har udfærdiget denne privatlivspolitik, der fortæller dig om grundejerforeningens 

håndtering af dine personlige oplysninger. 

Grundejerforeningen Birkager indsamler kun de personlige oplysninger, der er nødvendige for at 

registrere foreningens medlemmer og opkræve det årlige kontingent. Det fremgår af servitutter 

på ejendommen og grundejerforeningens vedtægter, at medlemskab af Grundejerforeningen 

Birkager er obligatorisk, når man ejer et hus i grundejerforeningens område.  

 

Grundejerforeningen Birkagers kontaktoplysninger 

Grundejerforeningen Birkager er dataansvarlig for medlemsoplysninger og behandler dine data i 

overensstemmelse med GDPR-lovgivningen. 

Du kan kontakte grundejerforeningens bestyrelse på Grundejerforeningen Birkagers mail: 

birkager@birkager.dk  

Du kan orientere dig om forhold i Grundejerforeningen Birkager på denne hjemmeside: 

www.birkager.dk   

 

Indsamling af personlige oplysninger 

Grundejerforeningen Birkager kan indsamle følgende medlemsoplysninger: 

 Navn og adresse på husejere i grundejerforeningens område  

Disse oplysninger får grundejerforeningens bestyrelse fra dig eller gennem din indbetaling af 

kontingent til grundejerforeningen. I nogle tilfælde kan oplysningerne komme fra den ejendoms-

mægler, som sælger dig huset. 

Grundejerforeningens bestyrelse bliver bekendt med din mailadresse, hvis du som medlem 

fremsender forslag til generalforsamlingens dagsorden. Endvidere har medlemmer, der ønsker 

elektronisk advisering om kontingentrestance, givet Grundejerforeningen Birkager oplysning om 

deres mailadresse. Din mailadresse kan slettes ved henvendelse til grundejerforeningens 

bestyrelse på birkager@birkager.dk   
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Behandling af personlige oplysninger 

Formålet med behandling af dine personlige oplysninger er: 

 håndtering af kontingentbetaling/-restance  

 i forbindelse med tilmelding til generalforsamling  

Disse formål er legitime følger af, at medlemskabet af Grundejerforeningen Birkager ifølge 

vedtægter og tinglyste servitutter er pligtigt.  

Grundejerforeningen Birkager har konto i en dansk bank (aktuelt Danske Bank) og samarbejder 

med banken om håndteringen af kontingentbetaling.  

Ved salg af ejendom i grundejerforeningen skal bestyrelsen på ejendomsmæglerens fordring 

oplyse, om sælger har betalt kontingent. I tilfælde af restance skal det oplyses, hvor stor restancen 

er. 

I forbindelse med den årlige generalforsamling kan navne fremgå af referatet fra 

generalforsamlingen og mailadresser blive bestyrelsen bekendt ved medlemsforslag til 

generalforsamlingen. 

 

Opbevaring og sletning af personlige oplysninger 

Grundejerforeningen Birkager opbevarer dit navn og adresse elektronisk til varetagelse og 

dokumentation af kontingentbetaling. Det er foreningens kasserer, der håndterer disse 

oplysninger. 

De navne- og mailoplysninger, du selv har oplyst ved henvendelse til birkager@birkager.dk, kan du 

til enhver tid få slettet ved henvendelse på samme mailadresse.  

Elektroniske referater af grundejerforeningens generalforsamlinger (fra 2003 ->), hvor navne kan 

fremgå, ligger på foreningens hjemmeside www.birkager.dk  Gamle generalforsamlingsreferater, 

regnskaber og korrespondance på papir gemmes hos et bestyrelsesmedlem (aktuelt kassereren). 

Vi har erfaring for, at det kan være af uvurderlig historisk værdi at bevare disse, som fx i 

forbindelse med Grundejerforeningen Birkagers tvist med Roskilde Kommune om ejerskabet af 

kloakkerne på foreningens område. 

Ønsker du indsigt i egne personlige oplysninger i generalforsamlingsreferater, så: 

 kig selv i de elektroniske referater på grundejerforeningens hjemmeside www.birkager.dk   

 i forhold til referater fra før 2003, må du henvende dig til bestyrelsen, fx på 

birkager@birkager.dk 
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