
  

       

 
Grundejerforeningen  Fuglevangen                   fuglevangen@gmail.dk    

3120 Dronningmølle  www.fuglevangen.dk  CVR: 3444 9945 

Konsekvensanalyse 

DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT (DPIA) 

 

Det overordnede spørgsmål for alle de 27 punkter er: 

 

Kan vi gøre databehandlingen mere sikker for de personer, der indgår i 

vores databehandling? (Grundejere, leverandører, offentlige 

myndigheder og bestyrelsen) 
 

Projekt Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-III 

Dato 21-05-2018 

Godkendt af Jørgen Brøndum, Formand 

Udfyldt af Jørgen Brøndum, Formand 

 

Oplysninger om oplysninger 

1. Hvilke oplysninger er det, som vi indsamler eller behandler?  

Begrund:  Sommerhusadresse, navn på ejer, privat adresse, e-mail adresse (frivilligt), 

telefonnummer (frivilligt) og status på kontingentindbetaling. 

 

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?                                    

Ja   ☐   Nej ☒ 

2. Disse oplysninger er om fysiske personer. 

Begrund:  

navne, adresser, e-mail adresser, telefonnumre er på fysiske personer, virksomheder, 

offentlige myndigheder og forsyningsselskaber og foreninger og interesseorganisationer med 

aktivititer, der berører vores grundejerforening direkte eller indirekte.    

 

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?                                    

Ja   ☐   Nej ☒ 

3. Enkeltpersoner kan blive identificeret ud fra oplysningerne.  

 Begrund:  

Registrerede kontakt oplysninger kan identificere personer via pågældende oplysninger 

 

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?                                   

 Ja   ☐   Nej ☒ 

4. Er disse oplysninger af følsom karakter?  

 

Begrund:  

Nej 
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Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?                                   

 Ja   ☐   Nej ☒ 

 

 

Formålet 

5. Hvordan vil vi behandle personoplysningerne?  

Begrund:  

Persondata på grundejerforeningens medlemmer findes og opdateres i e-conomic systemet, 

og I Googles Gmail Kontakter. Ved salg/køb af sommerhus modtages data normalt fra sælger 

eller sælgers ejendomsmægler, alternativt fra det lokale vandværk, som skal anvende de 

samme persondata. Ved skift af adresse, hvor til kontingent opkrævning skal sendes, modtages 

adresse ændring normal fra grundejerforeningens medlemmer. Også i denne situation 

udveksler vi information med vandværket, hvis kun den ene part har fået oplysningerne.  

På grundejerforeningen hjemmeside er der persondata på bestyrelsesmedlemmerne, med 

accept af bestyrelsesmedlemmerne. 

I regnskab og på bankkonti anvende kontonumre for grundejerne, det vil sige persondata er 

anonymiseret.  

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?                                    

Ja   ☐   Nej ☒ 

6. Hvad er formålet med at behandle personoplysningerne?  

Begrund: Person Data i e-conomic systemet anvendes til opkrævning af kontingent, samt i 

rykkerprocedurer hvis betaling ikke finder sted.  

Person Data anvendes i Googles GMAIL samt ved direkte kontakt af formanden i forbindelse 

med  indkaldelser til Generalforsamling, borgermøder,  vand- eller stormskader, indbrud.  

Person Data på bestyrelsens medlemmer på grundejerforeningen hjemmeside, anvendes af 

medlemmerne ved kontakt til bestyrelsen. 

 

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?                                  

 Ja   ☐   Nej ☒ 

7. Er personoplysningerne nødvendige for at opnå formålet, eller kan man 

undlade at behandle personoplysningerne og stadig opnå formålet? 

Begrund:  

Nej  

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?                                  

  Ja   ☐   Nej ☒ 

8. Vil personoplysningerne kun blive brugt til det formål, de er indsamlet til?  

Begrund:  

Ja 

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?                                   

 Ja   ☐   Nej ☒ 

9. Er der en risiko for, at personoplysningerne kan eller vil blive brugt til 

noget andet end det formål, de er indsamlet til?  

Begrund:  

Nej 

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?                                  

 Ja   ☐   Nej ☒ 
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Adgangen til oplysningerne 

Hvem er den dataansvarlige?  
Begrund:  

Formanden 

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?                                  

  Ja   ☐   Nej ☒ 

Hvem har mulighed for at se, redigere, fjerne, osv. personoplysningerne?  
Begrund:  

Kassereren i e-conomic systemet og bestyrelsesmedlemmer i Gmail. Administrator for 

hjemmesiden hvad angår data på hjemmesiden.  

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?                                   

 Ja   ☐   Nej ☒ 

10.  Er der en risiko for, at personoplysningerne kan falde i uvedkommendes 

hænder?  

Begrund:  

Nej:  e-conomic systemet og Gmail er password beskyttet og anvendes ikke af 

uvedkommende.  

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?                                   

 Ja   ☐   Nej ☒ 

Selve behandlingen 

11. Hvad skal der ske med personoplysningerne, efter de er blevet indsamlet, 

og indtil behandlingen af oplysningerne er afsluttet? 

Begrund: De bliver vedligeholdt i e-conomic. Data modtages fra Ejendomsmæglere, Grundejere, 

eller sjældent fra Vandværket. Kommer nye grundejere, eller nye adresser, slettes de gamle 

informationer.  

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?                                   

 Ja   ☐   Nej ☒ 

 

Opbevaringen 

12. Hvordan bliver personoplysningerne opbevaret?  

 

Begrund: I e-conomic systemet som kun Bestyrelsens medlemmer har adgang til. Det samme 

gælder i G-mail Begge er password beskyttet i computer og program. Det er kun kassereren 

der må ændre oplysningerne i e-conomic jvf. Bestyrelsesbeslutning. 

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?                                   

 Ja   ☐   Nej ☒ 

 

13. Er teknologien, der anvendes til at opbevare personoplysninger, designet 

til at håndtere personoplysninger?  

 

 

Begrund: Vi vurderer at e-conomic og Googles GMAIL giver tilstrækkelig beskyttelse af 
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pågældende type persondata. Der er databehandlingsaftale med e-conomic og CPH+ 

Regnskab. ApS 

 
 

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?                                    

Ja   ☐   Nej ☒ 

 

14. Er den teknologi, der anvendes til at behandle personoplysningerne, 

sikkerhedstestet? 

Begrund: Nej 

 

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?                                  

  Ja   ☐   Nej ☒ 

15. Bliver den teknologi, som anvendes, jævnligt sikkerhedsopdateret?  

Begrund: Ja – e-conomic og Google opdateres løbende. 

 

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?                                   

 Ja   ☐   Nej ☒ 

Sikkerheden 

16. Hvis personoplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab, vil det 

så kunne skade de berørte personer? 

Begrund: Nej 

 

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?                                   

 Ja   ☐   Nej ☒ 

17. Kan der ske utiltænkte ændringer eller tilintetgørelse af 

personoplysningerne?  

Begrund: Password beskyttelse og back up hos e-conomic og Google sikrer mod dette. Back up 

gemmes på password beskyttet computer af formanden.  

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?                                  

  Ja   ☐   Nej ☒  

18. Er der et sikkerhedsteam/organisation eller lignende, som skal sørge for, 

at personoplysningerne er sikret korrekt? 

Begrund: Kasserer og Formand 

 

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?                                    

Ja   ☐   Nej ☒ 

19. Er der en procedure, som sikrer, at der periodisk bliver foretaget 

sikkerhedsrisikoanalyser i hele virksomheden/organisationen? 

Begrund: Nej. Formand og Kasserer har overblikket 

 

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?                                    
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Ja   ☐   Nej ☒ 

Den registreredes muligheder 

20. Kan personen, hvis personoplysninger bliver behandlet, få indsigt i 

behandlingen af sine oplysninger? 

Begrund: Ja.  

 

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?                                  

  Ja   ☐   Nej ☒ 

21. Blev personen, hvis oplysninger bliver behandlet, orienteret om 

behandlingen af personoplysningerne, før oplysningerne blev indsamlet?  

Begrund: Nej.  Nyregistrering af personen sker til bestemte formål ved mail eller mobil 

telefoni/SMS 

 

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?                                  

  Ja   ☐   Nej ☒ 

22. Har personen mulighed for at give sit samtykke til, at dennes 

personoplysninger bliver behandlet? 

Begrund:  Navn og adresse skal anvendes vedrørende kontingentopkrævning. Det er frivilligt at 

opgive mailadresse og telefonnummer.  

 

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?                                 

  Ja   ☐   Nej ☒ 

23. Har personen mulighed for at afvise, at dennes personoplysninger bliver 

behandlet? 

Begrund: Navn og adresse skal anvendes vedrørende kontingentopkrævning. Det er frivilligt at 

opgive mailadresse og telefonnummer.  

 

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?                                    

Ja   ☐   Nej ☒ 

 

24. Er der en fast procedure for, at personen, hvis oplysninger bliver 

behandlet, kan trække sit samtykke for behandling af personoplysninger 

tilbage? 

 

Begrund: Beder en person om af få slettet telefonnummer og mailadresse ved henvendelse til 

formanden efterkommes dette.  

 

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?                                   

 Ja   ☐   Nej ☒ 

 

Efter behandlingen 

25. Hvad sker der med personoplysningerne efter behandlingen af disse?  
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Begrund: Bliver stående i registre. Fjernes helt ved flytning fra Grundejerforeningen.  

 

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?                                  

  Ja   ☐   Nej ☒ 

 

Kilde: http://www.risikoanalyser.dk/konsekvensanalyse-dpia.html 

 

 
 


