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Dataansvarlig  
Navn på forening:   Andelsboligforeningen Vesterled 
CVR-nr.:   10335493 
Adresse:   Nordvestvej 3 – 5, 4300 Holbæk 
E-mailadresser:  ejendomskontor@vesterled.info og info@vesterled.info  
Telefonnummer:  +45 29444989, +45 59432034 og +45 59432750 
Hjemmeside:   http://www.vesterled.info/ 
Dataansvarlige/kontaktperson: Bestyrelsen 
v. formanden   Marianne Jeppesen, marjeppe1@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
Formål 

1) Drift og vedligeholdelse af foreningens ejendom 
Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift. Økonomi, herunder vedligehold af bygninger 
og drift af køkken og restaurant, er elementer i bestyrelsens arbejde og mødevirksomhed. 

2) Ejendomsadministration, herunder overdragelser, udlejning af lejelejlighed, opkrævning af 
boligafgift og forbrugsudgifter varetages i et samarbejde mellem bestyrelsen og 
administrator advokat Steen Marslew, Advodan 

3) Administration af hjemmeside og generelle beboerhenvendelser, herunder 
lejlighedsoverdragelse, carporte og tildeling af handicapparkering, varetages af 
bestyrelsen.  

4) Afholdelse af generalforsamlinger. Indkaldelse og referat postomdeles til samtlige andele. 
5) Afholdelse af bestyrelsesmøder. Som udgangspunkt behandler bestyrelsen ikke 

personsager. Hvis der behandles personsager eller personhenvendelser vil disse som 
udgangspunkt være uden personnummer eller på anden vis anonymiseret i referater, der 
udsendes til andelshavere elektronisk (bcc) eller postomdeles. 

 
 
Der behandles personoplysninger om følgende kategorier af registrerede personer 

1) Husstandsmedlemmer af foreningen 
2) Lejer  
3) Medarbejdere (vicevært, kokke, receptionist og ungarbejdere) 
4) Personer på venteliste 
5) Leverandør af tjenesteydelser, eksempelvis administration, forsikring, håndværkere 

 
 
Kategorier af personoplysninger 

1) Almindelige oplysninger – navn, adresse, telefonnummer og evt. mailadresse 
2) Interessenter på venteliste oplyser endvidere fødselsår i hht. vedtægter 
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Kategorier af modtagere af personoplysninger 

1) Administrator er advokat Steen Marslew, Advodan i Holbæk 
2) Revisorgården v. statsautoriseret revisor Britt Steen 
3) Forsyningsvirksomheder, herunder Ista og YouSee  

 
Ingen modtagere befinder sig i tredjelande, hvorfor der heller ikke sker overførsel til tredjelande.  
 
Sletning af personoplysninger 

1) Almindelige oplysninger om fraflyttede beboere slettes senest efter 5 år fra tidspunktet fra 
fraflytning,  

2) Oplysninger, der kræver en højere grad af beskyttelse (herunder følsomme oplysninger og 
CPR-numre) slettes når behandlingsformålet ikke længere eksisterer 

3) Generalforsamlings- og bestyrelsesreferat opbevares så længe dokumenterne indeholder 
beslutninger, der er relevante for dokumentation, dog senest i 5 år. 

4) Bilag vedrørende økonomi opbevares i 5 år, jf. bogføringsloven 
5) Det er frivilligt for andelshavere, om de vil optages på beboerlisten. Det er andelshaveres 

ansvar at meddele ændringer, fx mail eller telefonnummer. 
6) Interessenter på venteliste skal meddele ændringer, fx mail eller telefonnummer, hvis de 

fortsat ønsker at blive kontaktet ved evt. tilbud om ledige andele. 
7) Ventelisten opbevares digitalt og fysisk. Listen revideres løbende. 

 
 
Sikkerhedsforanstaltninger 
Behandling og opbevaring af personoplysninger sker i overensstemmelse med foreningens interne 
retningslinjer og persondatapolitik.  
Personoplysninger opbevares primært digitalt. Dog opbevares beboerliste også i fysisk udgave 
Digitale personoplysninger opbevares på computere beskyttet af adgangskode.  
Relevante personer i bestyrelsen har adgang til relevante personoplysninger, fx ansættelses-
kontrakt og lønsedler for ansatte. 
Medarbejdere har adgang til beboerliste med navn, lejligheds- og telefonnummer og evt. 
mailadresse.  
 
 
 
 
 
 
Vesterled den 11. december 2018 
 
 
 
 
Bestyrelsen 
Andelsboligforeningen Vesterled 
 


