
Overholdelse af persondata. 
Databeskyttelsesforordningen (populært kaldet Persondataforordningen) er en EU-forordning, som 
har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i Den Europæiske 
Union (EU). 
Den formelle danske titel er 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 (generel forordning om 
databeskyttelse). Forordningen ses også ofte omtalt blot som GDPR baseret på forkortelsen af det 
formelle engelske navn (General Data Protection Regulation). 

Forordningen finder anvendelse fra den 25. maj 2018. Forordningen får direkte virkning i 
medlemslandene, men forudsætter i en række henseender national lovgivning for at den af 
forordningen forudsatte retstilstand er gældende i dansk ret. Danmark skal som EU-medlemsstat følge 
forordningen.  

 

Det var den mere formelle ting, og man kan med rette spørge hvad det har at gøre i en lille forening som 
vores. Men det har faktisk noget at gøre med Smidstrup Strand Grundejerlav, alene fordi vi har og 
vedligeholder er medlemskartotek. 

Det betyder at vi kun må have information om medlemmerne som I selv har givet os. Altså de 
informationer der er nødvendige for at Lavet kan komme i forbindelse med sine medlemmer.  Dvs Navn, 
Vinteradresse, Sommeradresse, e-mailadresse og evt telefonnummer. 

Det betyder at udenforstående ikke må få adgang til disse data. 

Det betyder også at disse data skal være forsvarligt opbevaret. Det sikrer vi ved at disse data kun ligger hos 
kasseren og formanden. Og her ligger de på en extern harddisk, der ikke har kontant forbindelse til vore 
computere,  så de ikke kan hackes. 

Efterhånden som datoen for implementeringen af direktivet træder i kraft, vil der uden tvivl komme flere 
ting vi skal tage hensyn til, og efterhånden vil dette skrift blive opdateret. 

 

Er du interesseret i at vide mere, kan vi anbefale Wikipedia under ”Persondataforordningen”, samt 
Datatilsynets ”Forberedelser forud for EU’s  databeskyttelsesforordning”. 


