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Håndtering av personopplysninger i Sameiet Grasholmhavna 
 

Sameiet Grasholmhavna pårvirkes også av ny Personvernlov (GDPR) og dette dokumentet beskriver 

hvordan sameiet håndterer personopplysninger, formålet med lagring, og den enkeltes rettigheter.  

 

Innhold:  
Generell informasjon 

Formålet med lagring av personopplysninger 

Hva lagres av personopplysninger 

Hvor lagres personopplysninger  

Sletting av personopplysninger 

 

Generell informasjon:  
Sameiet påvirkes av GDPR og er å anse som behandlingsansvarlige av personopplysninger. En 

behandlingsansvarlig har ansvar for personopplysninger, i dette tilfelle beboernes 

personopplysninger. Slike opplysninger kan for eksempel være navn, fødselsdato og adresse. Det 

skilles mellom behandlingsansvarlig og databehandler. En databehandler behandler 

personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig. Bate behandler denne type opplysninger for 

oss. Dermed er boligselskapet behandlingsansvarlig og Bate er databehandler i denne sammenheng. 

 

Formålet med lagring av personopplysninger.  
Sameiets formål med lagring av personopplysninger er å kunne kontakte og informere beboere om 

relevante saker som gjelder vårt sameie. Det kan være informasjon om vedlikehold, skader, regler og 

forskrifter for sameiet, HMS tiltak, avtaler og arrangementer. Ved hendelser som vannlekasjer, 

brann, innbrudd eller skader, kan det være viktig å få tak i eier eller leier av leilighet, bil, bod eller 

båt på kort varsel.  

 

Hva lagres av personopplysninger?  
Navn på eier  

Navn på leietaker eller andre i husstanden der dette er oppgitt 

Leilighetens adresse  

Eiers adresse  

Telefonnummer til eier, og andre i husstanden der dette er oppgitt 

E-post adresse 

Båtplassnummer  

Garasje/bod nummer  

 

Hvor lagres personopplysninger i vårt sameie?  
Personopplysninger ligger i Bateportalen, og oppdateres av Bate. Styremedlemmer har tilgang til 

opplysningene ved innlogging i portalen.  Disse opplysningene lastes ned i et eget dokument som 

sekretær i sameiet oppdaterer med personopplysninger om leietakere og andre i husstanden der 

dette frivillig er oppgitt av eier. Dette dokumentet ligger tilgjengelig for styremedlemmer på en egen 

nettside beskyttet av tilgangskontroll.   
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Sletting av personopplysninger 
Når en leilighet skifter eier, slettes alle personopplysninger og erstattes med informasjon om ny eier.  

Det samme skjer når nye leieboere flytter inn, dersom eier av leiligheten informerer styret om dette. 

Enhver eier og beboer kan be om innsyn i hva som ligger av opplysninger og be om at informasjon 

som gjelder andre i husstanden, og leieboere slettes. Øvrig personinformasjon beskrevet over, er 

nødvendig for styret i sameiet å ha, og kan derfor ikke slettes. 

 


