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Beskyttelse af persondata 
Alle persondata opbevares sikkert, lovligt og ansvarligt i HTS i overensstemmelse med kravene i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (betegnet ”forordningen” i det 
følgende).  
Persondata tilgås kun af relevante medarbejdere (administrator, stedfortræder for administrator 
samt i sjældne tilfælde bestyrelsen). 
Vi videregiver ikke persondata til 3. part medmindre 
- at vi lovgivningsmæssigt er forpligtiget til det 
- at det er nødvendigt i forbindelse med personaleadministration/ køb, salg eller leje af foreningens 
  lejligheder l 
 

Dataansvarlig i HTS 
Finn Egelund Pedersen, daglig administrator 
 

Sådan anvendes persondata 
Personale: 
Data anvendes udelukkende til personaleadministration, f.eks. løn, pension, lønkontooplysninger, 
skat mm. 
Bestyrelse: 
Data anvendes udelukkende til administration af bestyrelsesforhold, f.eks. rejseadministration, 
indberetning til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kørselsregnskab mm. 
Ejere: 
Data anvendes udelukkende til udarbejdelse af ejerfortegnelse og købs- og salgspapirer. Data er 
navn, adresse, tlf.nummer samt evt. mailadresse. I forbindelse med køb/ salg udbedes og 
opbevares endvidere bankoplysninger, cpr.nr.  
Lejere: 
Data anvendes udelukkende til lejekontraktoprettelse. Data er: navn, adresse, tlf.nummer samt evt. 
mailadresse 
 

Opbevaring af persondata 
Persondata opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til HTS’s lovlige 
forretningsmæssige formål. 
Hvis en medarbejder rejser, en ejer sælger eller et bestyrelsesmedlem fratræder, slettes data 
ligeså snart, alle formalia er udført. 
 

I tvivl om noget? 
Kontakt vores dataansvarlige i kontorets åbningstid, som fremgår af vores hjemmeside: 
Finn Egelund Pedersen,Flagbakkevej 28, DK-9990 Skagen, Tlf: +45 9844 1432 
Mail: kontor@hojengran.dk 

 
 
Seneste opdatering: 06-06-2018 
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