
Privatlivspolitik for Foreningen af skovejere i Bogø Østerskov 
 
Ajourført 29. januar 2019 
 
 
Foreningen af skovejere i Bogø Østerskovs 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. 
 
 
Kontaktoplysninger på dataansvarlige 
Foreningen af skovejere i Bogø Østerskov er dataansvarlig og sikrer at dine 
personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 
 
Kontaktoplysninger: 
CVR-nr.: 37660779 
Hjemmeside: bogø-østerskov.dk  
Formand Arne Jakobsen, Vibevej 4, 4773 Stensved, tlf. 42 96 56 93, wayne@nrdc.dk  
 
 
Behandling af personoplysninger 
Vi behandler følgende oplysninger om alle skovejerne: 
Navn 
Adresse 
Mailadresse 
Bankkonto 
Tlf.nr. 
Skovpartsstørrelse 
Tinglysning af skøder 
 
 
Her indsamler vi oplysningerne fra 
Vi får normalt oplysninger direkte fra dig. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at 
finde tlf.nr. og adresse via offentlige registre som degulesider.dk eller krak.dk.  
 
 
Formål med indsamlingen  
Formålet med behandlingen er at have en fuld og aktuel fortegnelse over hvem der 
ejer den enkelte skovspart, muligheden for at kunne kontakte denne og for at kunne 
udbetale evt. udbytte.  
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Samtykke 
Normalt vil vores behandling af dine data bero på et andet lovligt grundlag end 
samtykke. Vi vil dog indhente dit samtykke hvis det i sjældne tilfælde er nødvendigt 
for at behandle dine personoplysninger. 
 
Videregivelse af dine personoplysninger 
Uden dit samtykke videregives dine personoplysninger ikke. 
 
 
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 
Vi opbevarer kun dine oplysninger så længe de er aktuelle og nødvendige. 
Senest kendte ejer af en skovspart vil dog altid være anført i fortegnelsen.  
 
 
Dine rettigheder 
Du har ret til 
at blive oplyst om behandlingen af dine data 
at få indsigt i egne personoplysninger og få dem udleveret 
at få forkerte data rettet 
at få dine data slettet når de ikke længere er nødvendige 
at gøre indsigelse mod vores behandling af dine data 
at tilbagekalde et evt. samtykke til hver en tid 
 
 
Revidering af denne privatlivspolitik 
Vi forbeholder os retten til at ændre i denne privatlivspolitik så den altid er opdateret 
og gyldig. Datoen øverst viser altid hvornår den senest er ajourført. 
Seneste version vil altid være tilgængelig på hjemmesiden. 
Ved væsentlige ændringer vil du som skovejer få besked herom. 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 


