
CASE: Håndtering af persondata i en 
andelsboligforening

Hvilke data har vi – hvor findes de - hvordan behandler vi dem?
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Temaet i dag

• Ikke en gennemgang af persondataloven og dens konsekvenser

• Fortælling om en bestyrelses håndtering og implementering af den 
nye persondatalov (foreningen anonymiseret)
(”Ikke en løsning – men hvad vi har gjort”) 

• NB: Casen er fra en seniorandelsboligforening med 31 andele og 
Fælleshus.
Bestyrelsen ( 5 medlemmer & 2 suppleanter)

Foreningen selvadministrerende



Arbejdsgrundlag: 

ABF-dokumenterne:

• Andelsboligforeningers behandling af personoplysninger (udgivet 
forår 2018)

• Privatlivspolitik for A/B (standarddokument)

• Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i A/B XX (tjekliste)



Hvordan greb bestyrelsen det an?

1. Vælge ABF dokumenterne som udgangspunkt:
Fra arbejdsgrundlag til virkelighed (strukturere og beskrive det 
vi skal gøre/have – ”Data: hvor mange steder i hvilke former”)

2.  Udgangspunkt i det vi gør (”som er fornuftigt”) og holde det
op mod arbejdsgrundlaget - hvad mangler vi at gøre -
mangelliste? 
Hvad kan vi undvære eller skal lave om? 



Processen for valgt alternativ 2
A. Indsamling af alle persondata i foreningen – hvor og hvad (”revl og krat” 

- brainstorming)

B. Inddelte persondata i  kasser (”sortere mad til sammenskudsgilde”)

A. og B. Jævnfør følgende eksempler.

C. Tjekkede indholdet i kasserne i forhold til arbejdsgrundlaget (mangelliste
overflødigheds-/forandringsliste)

D. Redigerede kasserne så administration og opbevaring af persondata
opfylder lovkravene

E. Konkluderede: ABF’s standard persondatapolitik som supplementer
tilstrækkeligt



A. Dataindsamlingen i bestyrelsen:

Opbevaring af 

persondata 

(hvor)

Persondata 

(hvad/form - gælder 

andelshavere & 

øvrige medlemmer af 

husstanden)



B. Opbevaring af persondata

• Bestyrelsesværelset (aflåst værelse med aflåst arkivvogn)

• På foreningens PC og reol med papirudgaver af dokumenter hos 
formanden

• USB: kopi af den elektroniske sagsmappe på foreningens PC 
(arkivvogn)

• Foreningens håndbog (fysisk eksemplar hos alle andelshavere)

• Kasseregnskab hos kassereren (vask, udlejning af værelser m.m.)

• Bestyrelsesmail

• Foreningens hjemmeside

• Bestyrelsen (medlemmer og suppleanter)

• Persondata hos samarbejdspartnere (Revisor-Nets-Nordea) 



A. Dataindsamlingen i bestyrelsen:

Opbevaring af 

persondata 

(hvor)

Persondata 

(hvad/form - gælder 

andelshavere & 

øvrige medlemmer af 

husstanden)



B. De opbevarede persondata beskrives

• Hvilke data findes det pågældende sted

• I hvilken form (papir, elektronisk)

• Hvordan administreres/skal administreres de opbevarede data

Se de følgende eksempler



Eksempler:

På foreningens PC:

Elektronisk sagsmappe med alle sager & 

dokumenter fra foreningens drift og 

administration på foreningens computer.

Kun formanden har adgang til 

oplysningerne i sagsmappen på denne 

PC. 

NB:PC opfylder persondatalovgens krav

med hensyn til sikkerhed (login, 

antivirus)

• Dokumenter fra andelsoverdragelser

• Carportkontrakter

• Interesselistedata

• Intern korrespondance

• Foreningens håndbog: Navne og 

telefonliste (med e-mailadresser).

• Alle mødedokumenter



Foreningens håndbog (fysisk eksemplar 

hos alle andelshavere)

Foreningens håndbog: Navne og 

telefonliste (med e-mailadresser) på 

aktuelle andelshavere. 

Der er aktuelt ingen krav om at oplyse 

telefonnummer og e-mailadresse. 

Personoplysningerne er fortrolige og må 

af andelshaverne ikke videregives til 

tredje part



Persondata hos samarbejdspartnere

Revisor

Nets

Revisor får fra andelshaverne persondata, så 

huslejen (boligafgiften) kan betales via 

BetalingsService samt oplysningerne ved opgaver, 

der varetages for foreningen i henhold til skriftlig 

aftale.

Forannævnte oplysninger til brug ved 

BetalingsService

Når oplysningerne hos Revisor og Nets ikke 

længere skal anvendes slettes de. Ingen 

oplysninger hos de to parter videregives til 

tredjepart, med mindre det er en del af den aftalte 

varetagelse af opgaverne for foreningen



Sletning I overensstemmelse med foreningens privatlivspolitik 

slettes alle personoplysninger, som ikke er 

nødvendige (når grundlaget for deres opbevaring er 

bortfaldet). Det vil sige:

- Når en andelshaver/husstandsmedlem er fraflyttet 

foreningen.

- Osv.

Ud over de dokumenter, der nævnes i foreningens 

privatlivspolitik opbevares alle dokumenterne/bilagene 

i forbindelse med den sidste andelsoverdragelse for 

en bolig i den aflåste arkivvogn og på foreningens PC 

(hvis de findes i elektronisk form).



Indledning på dokumentet:

Persondata i Andelsboligforeningen

(rullende dokument der løbende opdateres)

Administration og opbevaring af persondata i foreningen opfylder regler og 
betingelser, som fremgår af følgende dokumenter:

• ABF-dokumentet: Andelsboligforeningers behandling af personoplysninger 
(udgivet forår 2018)

• Privatlivspolitik for Andelsboligforeningen (standarddokument fra ABF)

Ovennævnte ABF dokument, Privatlivspolitik for Andelsboligforeningen og 
nærværende dokument sidder som afsnit 12 i foreningens håndbog. De tre 
håndbogsdokumenter skal ses som en sammenhørende helhed, der skal sikre 
opfyldelsen af lovgivningen om persondata, herunder deres opbevaring og 
behandling. 



fortsættelse forrige slide:

Den dataansvarliges repræsentant (kontaktperson i bestyrelsen):

• Navn

• Adresse 

• Postnummer

• Tlf. og E-mail: 

Ved hver konstituering af bestyrelsen efter en generalforsamling udpeges 
kontaktpersonen i bestyrelsen. Kontaktpersonen sikrer bl.a. bestyrelsens 
løbende opdatering af persondatadokumenterne i foreningens håndbog.

•



Afslutning af processen:

C. Tjekkede indholdet i kasserne i forhold til arbejdsgrundlaget 
(mangelliste, overflødigheds-/forandringsliste)

D. Redigerede kasserne så administration og opbevaring af 
persondata opfylder lovkravene

E. Konkluderede: ABF’s standard persondatapolitik er et 
nødvendigt og tilstrækkeligt supplement til Persondata i 
Andelsboligforeningen (nærværende rullende dokument)


