
Privatlivspolitik 
Grundejerforeningen Strandhøj (Strandhøj eller foreningen) behandler kun i meget begrænset omfang 
personoplysninger. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i 
besiddelse af, når du er medlem af foreningen, besøger Strandhøjs hjemmeside og/eller i øvrigt anvender 
Strandhøjs tjenester. 

1. Dataansvar 

Grundejerforeningen Strandhøj er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Strandhøjs 
juridiske oplysninger er følgende: 

Grundejerforeningen Strandhøj 
CVR nr.:  38181866 
v/ formand Ulrik Steen Jensen 
Overdrevsvej 32, 3250  Gilleleje - 
 E-Mail:  formand@strandhoej.dk 

2. Grundejerforeningen Strandhøj som databehandler 

I visse tilfælde er Strandhøj databehandler på vegne af sine samarbejdspartnere, fx Gruindejerforbindet. 
Som databehandler handler Strandhøj efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til en 
databehandleraftale, som da træder i stedet for denne privatlivspolitik. 

3. Formål med behandling og kategorier af personoplysninger 

I forbindelse med driften af grundejerforeningen Strandhøj behandles følgende oplysninger om dig: 

Medlemsforhold: 
Som faktisk eller potentielt medlem af foreningen behandles dine oplysninger for at kunne administrere 
medlemsskabet. 

Foreningen behandler i den forbindelse dine identitets- og kontaktoplysninger, herunder navn, e-
mailadresse, telefonnummer, din privatadresse og evt. din stilling. Desuden behandler vi betalings-
oplysninger med henblik på betaling og evt. tilbagebetaling af kontingent eller andre betalinger. 
Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. 

V behandler kun følsomme personoplysninger, hvis du frivilligt afgiver dem til foreningen eller samtykker i 
deres behandling, f.eks. for at kunne bistå med kontakt til slægtninge eller andre i tilfælde af sygdom eller 
ulykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, 

Grundejerforeningens hjemmeside: 
Brug af hjemmesiden kan ske uden krav om afgivelse af personoplysninger. 

Brug af hjemmesiden danner dog visse cookies. Læs mere i Strandhøjs cookie-politik. 

4. Modtagere 

Strandhøj videregiver ingen personoplysninger om dig uden dit samtykke, bortset fra tilfælde, hvor Strandhøj 
får pålæg derom fra offentlig myndighed. 



5. Tredjelande 

Strandhøj overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS). 

6. Sikkerhed 

Strandhøj er opmærksom på vigtigheden af at beskytte dine personoplysninger, som opbevares på 
elektroniske medier sikret ved forsvarlige firewalls.  

Hvis du har behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du benytter almindelig eller 
anbefalet post. 

7. Opbevaring og sletning 

Strandhøj sletter dine personoplysninger, når der ikke længere er behov for at behandle dem til at opfylde et 
eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings- og forældelses-
loven, kan dog forpligte eller berettige foreningen til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også 
behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret. 

8. Dine rettigheder 

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Strandhøj behandler om dig, med visse undtagelser, 
der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine 
personoplysninger, og du har ret til at berigtige dine personoplysninger eller bede os om at begrænse 
behandlingen af dine personoplysninger. 

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, 
medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at 
kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig. 

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af de personoplysninger, 
Strandhøj har registreret om dig, og anmode om, at Strandhøj overfører oplysningerne til en anden 
dataansvarlig (dataportabilitet). 

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit 
samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte Strandhøj (se nedenfor). Hvis du trækker dit samtykke 
tilbage, vil Strandhøj ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller 
forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, 
herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den 
behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket. 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at 
kontakte Strandhøj (se nedenfor). 

Ved kontakt vedrørende dine rettigheder skal du giver Strandhøj tilstrækkelige oplysninger til, at din 
henvendelse kan blive behandlet, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og 
svare på din anmodning. Din henvendelse vil blive besvaret hurtigst muligt. 

Hvis du ikke er indforstået med den måde, Strandhøj behandler dine personoplysninger på, eller de formål, 
som vi behandler oplysningerne til, bedes du kontakte Advokatfirmaet derom. Du kan også indgive en klage 
til: 



Datatilsynet 
Borgergade 28, 5. sal 
1300 København K 
Telefon 33 19 32 00 
E-mail dt@datatilsynet.dk 
  

9. Links til andre hjemmesider mv. 

På vores hjemmeside kan der være links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Strandhøj 
er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers, foreningers eller myndigheders hjemmesider eller for 
deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. 

Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse hjemmesidens politik om beskyttelse af personlige 
oplysninger og andre relevante politikker. 

10. Ændringer af privatlivspolitikken 

Strandhøj forbeholder sig ret til at ændre denne privatlivspolitik som følge af ændring i lovgivningen eller for 
at forbedre hjemmesiden. 

11. Kontakt 

Skriv til formand@strandhoej.dk og angiv Privatlivspolitik i emnefeltet, hvis Strandhøj skal ændre eller slette 
personlige oplysninger, vi har registreret om dig, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i vores 
privatlivspolitik. 

Siden er opdateret maj 2018 

 
Kontaktperson 
Grundejerforeningen Strandhøj 
Formand Ulrik Steen Jensen 
formand@strandhoej.dk ’ 
 

 
 


