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1. Innledning 

I følge Datatilsynet er velforeninger og grendelag omfattet av nye regler om personvern og 

informasjonssikkerhet (personvernforordningen, ofte forkortet til GDPR), som trådte i kraft 20. juli 

2018. Storøya velforening sin behandling av medlemsinformasjon må skje i samsvar med disse 

reglene, og prinsippene de bygger på.  Som medlem skal du være trygg på at dine opplysninger 

håndteres trygt og sikkert. Nedenfor går vi kort gjennom hvordan Storøya velforening håndterer 

personopplysninger. Vi følger her i stor grad en veileder for GDPR utarbeidet av Vellenes 

fellesorganisasjon.  

 

Hvilke personopplysninger er det snakk om? 

Som eier eller i familie med eier som har ønsket å stå på lista (heretter kalt «medlem») har du oppgitt 

følgende informasjon: Navn, tomtenummer og hytteadresse, hjemmeadresse, ett eller flere 

telefonnummer og e-postadresse.  

Styret samler inn og oppbevarer personopplysningene for å kunne gjennomføre nødvendige 

oppgaver som å distribuere informasjon om årsmøter, styrets arbeid og annet av felles interesse, og 

for å kunne samle inn velkontingenten.  

Personopplysningene brukes også som grunnlag for betalingsinformasjon, det vil si innbetalinger av 

medlemsavgift, betalingsstatus, betaler og ev. purrestatus. Når en annen i husstanden betaler, kan 

foreningen legge til dette som ekstra kontaktinformasjon. Denne informasjonen regnes som 

regnskapsinformasjon, og skal oppbevares i fem år.  

Denne bruken av opplysningene krever ikke samtykke fra medlemmene. 

 

Hvordan behandler vi dine personopplysninger? 

Personopplysningene lagres i en Excel-fil. Denne lagres i en skyløsning på internett, som kun 

styremedlemmene og rodelederne har tilgang til. Filen oppdateres av sekretær, enten etter initiativ 

fra enkeltmedlemmer som opplyser om endret kontaktinformasjon eller liknende, eller etter en årlig 

gjennomgang av opplysningene i forbindelse med årsmøtet. 

Når en hytte skifter eier og det ikke lenger er behov for opplysninger om tidligere eier, slettes 

opplysningene om tidligere eier og ev. familie. 

Regnskapsinformasjonen lagres i en Excelfil av kasserer, på kasserers egen pc. Denne informasjonen 

kan gjøres tilgjengelig for revisor ved behov. 



Styret vil ikke gjøre informasjonen i adresseregisteret tilgjengelig for andre, med unntak av årlig 

utsending av adresseregister til medlemmene, se egen omtale nedenfor. 

 

Er det behov for samtykke for å innhente og oppbevare kontaktinformasjon? 

Nei. Datatilsynet opplyser om at det ikke er behov for samtykke for å innhente og oppbevare denne 

kontaktinformasjonen.  

 

Bruk av e-post 

Det er god praksis å kun bruke blindkopifeltet når velforeningen sender ut e-post til mange 

medlemmer. Det vil vi fortsatt gjøre. 

 

Utsending av adresseregisteret til alle medlemmene krever samtykke 

Storøya velforening har en lang tradisjon for å sende ut adresseregisteret, i form av en pdf-versjon av 

Excelfilen, til medlemmene en gang i året. Dette skjer samtidig som innkallingen til årsmøtet skjer. 

Styret oppfatter at mange setter pris på dette som en mulighet for å ta kontakt med hyttenaboer, 

orientere seg på øya når man er ny, og liknende.  

Styret tolker imidlertid de nye personvernreglene slik at vi ikke kan lenger kan gjøre dette uten 

samtykke fra hver enkelt som står oppført i adresseregisteret. Det sendes derfor i 2019 ut en egen e-

post til alle som står oppført i registeret, der vi vil be om samtykke til at et adresseregister der de står 

oppført, sendes ut årlig.  

Til årsmøtet vil det bli sendt ut et adresseregister som kun inneholder opplysningene om 

medlemmene som aktivt har samtykket til å stå oppført. Medlemmer som ikke gir samtykke, eller lar 

være å svare på henvendelsen om å gi samtykke, vil altså ikke inngå i adresseregisteret som sendes 

ut. Ved eierskifter vil nye medlemmer få tilsendt en tilsvarende forespørsel. 

Ved spørsmål om håndtering av personvernopplysningene, ta kontakt med styrets sekretær. 

 

 

 


