
FORTEGNELSE OVER BEHANDLINGSAKTIVITETER i AB Tjørnen 

 

Dato for seneste ændring i fortegnelse over behandlingsaktiviteter: 30. november 2022 

 

Dataansvarlig 

Andelsboligforeningen: AB Tjørnen 

CVR-nr.: 26032598 

Adresse: c/o Sven Westergaards Ejendomsadministration, Store Kongensgade 24B, 1264 

København K 

E-mailadresse: bestyrelsen@tjoernen.dk 

Eventuel hjemmeside: www.tjoernen.dk 

 

Den dataansvarliges repræsentant  

Navn på kontaktperson i bestyrelsen: Morten Bay Knudsen (bestyrelsesformand) 

Telefonnummer:  24344652 

E-mailadresse: bestyrelsen@tjoernen.dk 

 

Formål  

a) Drift af ejendommen, herunder varetagelse af ejendommens vedligeholdelse.  

b) Boligadministration, herunder opkrævning af boligafgift og a conto forbrugsudgifter, 

behandling af overdragelser, klagesager, anmodninger om fremleje.  

c) Varetagelse af foreningens interesser, herunder afholdelse af generalforsamlinger og 

bestyrelsesmøder. 

d) Udlejning, herunder opkrævning af husleje, a conto forbrugsudgifter og flytninger. 

e) Ansættelsesforhold, herunder lønudbetaling, skatteindberetning, pensionsbetaling og 

helbredsforhold. 

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer  

a) Andelshavere 

b) Fremlejetagere 

c) Lejere 

d) Husstandsmedlemmer  

e) Personer, der har anmodet om at blive indtegnet på venteliste og interesseliste 

f) Ansatte 

 

Kategorier af personoplysninger  

a) Almindelige personoplysninger: 



Privatlivspolitik for Andelsboligforeningen Tjørnen 
 

Andelsboligforeningen Tjørnen er omfattet af Databeskyttelsesloven og 

Databeskyttelsesforordningen, og formålet med dette dokument er, at beskrive foreningens 

privatlivspolitik. 

  

1. Dataansvarlig 

Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:  

Andelsboligforeningen:  A/B Tjørnen 

Kontaktperson: Morten Bay Knudsen (bestyrelsesformand) 

Adresse: c/o Sven Westergaards Ejendomsadministration, Store Kongensgade 

24B, 1264 København K 

CVR:   26032598 

E-mail:   bestyrelsen@tjoernen.dk 

Hjemmeside:  www.tjoernen.dk 

 

For spørgsmål vedrørende andelsboligforeningens behandling af personoplysninger kan 

bestyrelsen kontaktes via ovenstående kontaktoplysninger. 

 

Sven Westergårds Ejendomsadministration, Store Kongensgade 24 B,1264 Kbh K, CVR-nr.: 

29289395, er foreningens administrator og er i den egenskab databehandler på vegne af 

foreningen. 

  

2. Formålene med behandling af dine personoplysninger 

Andelsboligforeningen Tjørnen behandler personoplysninger om dig for at varetage dit 

medlemskab af foreningen, ejendommens drift og foreningens interesser.  

Behandlingen af oplysningerne er nødvendige for at opfylde den aftale, vi har med dig om 

boligen, hvilket er et lovligt formål, der ikke kræver samtykke. Vi kan endvidere behandle 

personoplysninger om dig for at opfylde lovkrav eller for at fastlægge eller imødegå et retskrav. 

Andelsboligforeningen behandler kun de oplysninger om dig, som vi skal bruge for at opfylde 

vores formål. 

    


