HTTPS / GDPR / DATA-ANSVAR
HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) afløser protokollen HTTP, og er en sikrere
kommunikationsprotokol på internettet, som beskytter integriteten og fortroligheden
af data mellem brugerens computer og websitet.
Brugere af websites bør kunne forvente, at de er beskyttede og private på nettet, når
de bruger et website. Således også Grundejerforeningen Sandagers og Ellekildehage
Badebros websites. Data, der sendes med HTTPS, sikres via protokollen Transport
Layer Security (TLS), som giver beskyttelse på tre afgørende områder:
De udvekslede data krypteres, så de er beskyttet mod aflytning. Ingen kan således
"lytte" til en brugers trafik, spore deres aktiviteter på tværs af flere sider, eller stjæle
deres oplysninger, mens vedkommende læser en hjemmeside. Desuden sikres
dataenes integritet – data kan ikke ændres eller ødelægges under overførslen,
hverken bevidst eller på anden måde, uden at det opdages. Desuden sikrer
godkendelsen via TLS at webstedets brugere kommunikerer med det tilsigtede
website. Det beskytter mod "man in the middle" angreb og gør generelt at man kan
have tillid til websitet..
______________________________________________________________
GDPR (General Data Protection Regulation) Persondata er enhver information, der
vedrører en virkelig person. Dette omfatter – for Grundejerforeningen Sandagers
vedkommende – alene navn, sommer/vinter-adresse, telefonnummer, email og
registrering af kontingentindbetalinger.
GDPR er en EU-forordning, der omhandler behandling og fri bevægelighed af
personlige oplysninger. Den består af databeskyttelsesprincipper og krav, som skal
overholdes, når persondata behandles. Formålet med GDPR er at have de samme
databeskyttelseslove i alle EU-medlemsstater og at give borgerne mere kontrol over,
hvordan og hvornår deres data anvendes. Også selvom de kommunikerer med et
andet land, eller er i et andet land.
Grundejerforeningens hosting-leverandør One.com såvel som Grundejerforeningen
Sandager håndterer medlemmernes personlige oplysninger ansvarligt og overholder
gældende regler. En databehandlingsaftale er omfattet af den webhostingkontrakt,
grundejerforeningen har med One.com, og kræver ikke yderligere handlinger fra
grundejerforeningens side.
_______________________________________________________________
DATA-ANSVAR Grundejerforeningens webstedsadresse er:
https://grundejerforeningensandager.dk
Den dataansvarlige i grundejerforeningen er pr 26. juni 2016 formanden for
bestyrelsen
Databehandleren (domæne og server udbyder) er firmaet One.com, København.
Alle data (referater, bestyrelsesreferater mm., men ikke medlemslister) gemmes på
serveren hos grundejerforeningens databehandler i digital form.
Der sker pt ingen automatisk registrering af aktiviteten på hjemmesiden (robotter,
tællere etc.).
Foreningens webmaster har pr 26. juni 2016 som eneste person administrator adgang
til hjemmesiden.
Ved besøg på websitet sker ingen indsamling af oplysninger om brugeren. Websitet
anvender ikke ”cookies”.
_______________________________________________________________

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Retsgrundlaget for behandling af medlemmernes personoplysninger er, at
behandlingen er nødvendig til opfyldelse af foreningens forpligtigelser i forhold til
administration og vedligehold af foreningens veje og arealer, og medlemmernes
kontingentbetalinger jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
Dine personoplysninger opbevares så længe, du har en ejendom i
Grundejerforeningen Sandagers område. Ved ophør af en grundejers medlemskab
hhv. fraflytning, slettes oplysningerne med undtagelse af oplysninger, der er en del af
regnskabsmaterialet og skal opbevares i fem år i overensstemmelse med
bogføringsloven.
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i dine oplysninger, få rettet fejl,
få begrænset behandlingen hvor dette evt. er muligt, og få dine oplysninger udleveret
digitalt.
Ønsker du at gøre brug af ovenfor nævnte muligheder, skal du give skriftlig besked
til Grundejerforeningen Sandager's sekretær: gfsandager@gmail.com
Du kan klage over behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.
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