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Privatlivspolitik for BBlokalnet 

 

Dokumentets status 

7. december 2022: Dokumentet er ajourført og godkendt af bestyrelsen 

 

BBlokalnet dataansvar 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan 
vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og 
ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige 
til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

Behandlingen sker i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

BBlokalnet er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med 
lovgivningen. 

 

Kontaktoplysninger: 

Kontaktperson: Formand Per Westphal 

Adresse: Lilholtparken 24, 7080 Børkop 

CVR: 82364811 

Telefonnr.: 79370530 

Mail: gsaf@gsaf.dk  

Website: www.BBlokalnet.dk  

  

  

mailto:gsaf@gsaf.dk
http://www.bblokalnet.dk/
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Behandling af personoplysninger 

1: Medlemsoplysninger:  

Almindelige personoplysninger: 

• Navn på medlem, ofte begge navne på samboende eller ægtepar i husstanden 

• Installationsadresse / leveringsadresse, typisk medlemmets bopælsadresse 

• Debitoradresse, forretningsadresse, f.eks. administrator eller udlejers adresse 

• Eventuel kontaktperson (hos udlejer eller ejer) 

• Telefon og e-mailadresse 

• Produktvalg  

• Ved tilbagebetalinger eller refusioner vedrørende kontingent mv. benytter vi det kontonummer, som 
du opgiver. Vi benytter det kun ved overførselstransaktionen i vort pengeinstitut 

• Korrespondance af betydning for BBlokalnet forpligtelse over for dig som medlem  

• Oplysninger på medlemmer, der har tilkendegivet at de ønsker information fra BBlokalnet 

 

2: Oplysninger om bestyrelse 

Almindelige personoplysninger: 

• Navn på formand, sekretær, kasserer, bestyrelsesmedlem 

• Installationsadresse, som er bopælsadresse 

• Debitoradresse 

• Telefon og e-mailadresse 

• Produktvalg 

• Kontonummer – opbevares hos foreningens pengeinstitut 

• Endvidere særlige oplysninger om bestyrelsesmedlemmer i henhold til loven om hvidvaskning, og 
som er afgivet til pengeinstitutter og revisor 

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 

• CPR-nummer ved indberetning til skat jfr. ligningsloven 

• Bankoplysninger (fx til løn og godtgørelse for udlæg) 
 

Her indsamler vi oplysninger fra 

Normalt får vi oplysningerne direkte fra dig. Det kan for eksempel være: 

• Bestilling via hjemmeside ved f.eks. bestilling af produkter hos os eller vores samarbejdspartnere. 

• tilmelding til vores nyhedsmail og/eller elektronisk post. 

• Ved direkte kontakt til bestyrelse eller vores administration 

• Gennem udlejerliste fra udlejer 

I nogle tilfælde kan der være andre kilder: 
 

• Offentligt tilgængelige opslagsværker som dgs.dk til indhentning af telefonnummer, adresse 
og lign. 
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Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til opgørelse og fremsendelse af kontingentopkrævning, som et led i 
foreningens virke i overensstemmelse med foreningens vedtægter og på grundlag af: 

• De ydelser du har bestilt hos foreningen 

• Administration af din relation til os, herunder af lukkede tilslutninger og fraflytninger 

• Bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Det kan være i forhold til opkrævning af 
ophavsretsafgifter (Verdens TV/COPYDAN) eller momsafgifter til SKAT 

• Udbetaling af udlæg og godtgørelser, eventuelt oplysninger til brug for inkasso 

• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til 
afholdelse af generalforsamling 

• Udsendelse af informationspjecer 

• Udsendelse af nyhedsbreve, hvor du selv har tilmeldt dig 

Lovlige grunde til behandling af data er særligt:  

• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger i henhold til foreningens 
vedtægter 

• At det er nødvendigt for at opfylde en bestilling eller aftale med dig 

• Behandling efter lovkrav, herunder ophavsretsafgifter, moms mv. 

• Behandling med samtykke, herunder udsendelse af nyhedsbreve mv 

 

 Behandling af personoplysninger ud fra legitime interesser 

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne 
behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: 

• Afholdelse af informationsmøder, generalforsamling, samt andre arrangementer og aktiviteter 
• Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i 

foreningen, eks. billeder fra møder og aktiviteter. 
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år 

efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen. 
• Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om 

forældrene 
• Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende (medlemstal, produktvalg osv.) 

  

Behandling af personoplysninger ud fra kontraktlig forpligtelse 

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af kontraktlig forpligtelse, vil denne 
behandling udelukkende være motiveret af hvad din relation til os forpligter os på som for eksempel 

• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til 
generalforsamling 

• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. 

• Håndtering af dit abonnement hos BBlokalnet, samt andet informationsmateriale 
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Behandling af personoplysninger ud fra samtykke 

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi 
indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine 
personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det 
tilbage ved at give os besked om det. 

 

Videregivelse af dine personoplysninger 

I forbindelse med i levering af dine produkter/ydelser kan der ske videregivelse af nødvendige 
oplysninger til foreningens samarbejdspartnere. 

Vi videregiver ikke personoplysninger andre end foreningens samarbejdspartnere, eller til 
markedsføring uden dit samtykke. 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine 
personoplysninger som medlem af foreningen eller som bestyrelsesmedlem. 

Medlemmer og bestyrelse: 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i 
overensstemmelse med følgende kriterier: 

• Bogføringsbilag gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om. 
Åremålet følger regnskabslovgivningens bevaringsperiode. 

• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i 
op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen. Andre relevante oplysninger 
til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt, dvs. 
fra der er fremsendt opkrævning eller inkasso. 

• Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik (medlemstal, produktvalg osv.), og 
lignende dokumentation overfor vort pengeinstitut eller offentlige myndigheder.  

• Vi benytter følgende løsninger til opbevaring af data: 
- Panther til regnskabs- og medlemsadministration 
- Office-pakken 365 til almindelige kontor opgaver 
- Dropbox Professional til opbevaring bestyrelsesrelevant data så som dagsordner, 

referater og lign. 
- Vores hjemmeside BBlokalnet.dk til online bestillinger, udmeldinger og lignende. 
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Dine rettigheder 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler  
 
Du har ret til: 

• at blive oplyst om behandlingen af data 

• indsigt i egne personoplysninger 

• berigtigelse og sletning 

• en begrænsning af behandling 

• udlevering af data i et almindeligt anvendt format 

• til indsigelse mod opbevaring af personoplysninger 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at 
henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i dokumentet. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, 
undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så 
hurtigt som muligt. 

 

Klagevejledning 

Hvis du er utilfreds med foreningens behandling af personoplysninger, kan du klage til foreningens 
bestyrelse. Klagen indgives til den dataansvarlige, der vil forelægge klagen i bestyrelsen til 
behandling. Dette forhindrer ikke, at du kan indgive en klage direkte til en databeskyttelses 
tilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. Vi opfordrer dog til, at du kontakter den dataansvarlige først 
for at se, om der er misforståelser eller åbenlyse fejl i behandlingen. 

 

Revidering af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved 
ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.  
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på www.BBlokalnet.dk 
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