Persondatapolitik for
I/S Sebbersund Vandværk.
CVR.: 47016754.

Vandværkets navn
Adresse 00
0000 By

aaaa@bbbbbb.dk
www.xxxxxx.dk

Tlf 12 34 56 78
CVR: xxxx xxxx

Introduktion.
For at kunne levere vandforsyning er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores
persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og
hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.
Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til
vores persondataansvarlige:

Vores behandling af dine personoplysninger.
Vi behandler personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis ejendomsmægler eller udlejer,
har udleveret til os i forbindelse med din tilflytning til vandværkets forsyningsområde. Endvidere behandler
vi løbende oplysninger om dit forbrug af vand.
Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores kontraktlige forpligtelser overfor dig i
forbindelse med afregning af forbrug samt vores forpligtelser i forbindelse med vandforsyningsloven.
Uden disse oplysninger vil vi ikke kunne forsyne dig med vand.
Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:
•
•
•

Navn, adresse
Målernumre, forbrugernummer (kundenummer)
Forbrugsdata der kan henføres til en person

Udover oplysninger vedrørende vandværkets interessenter registrerer vandværket tilsvarende data på
medlemmer af sommerhusforeningerne ”Navet” og ”Bjerget”. Foreningerne er købere af vand men har
administrationsaftale med Sebbersund Vandværk.

Dataansvarlig.
Bestyrelsen for Sebbersund Vandværk er dataansvarlig. Bestyrelsen foretager årligt aflæsning af vandure
hos interessenter og købere. Et bestyrelsesmedlem opbevarer aflæsningstallene fra forbrugerne og
videresender disse til databehandler. Foreningens kasserer varetager kontakt til databehandler vedrørende
regnskabsforhold.
Bestyrelsen for Sebbersund Vandværk har dataadgang.
Kontaktoplysninger vedr. dataansvar: Erich Borup Håndværkervej 6, 9240 Nibe. Tlf. 23 711851

Dataopbevaring.
Registrerede data opbevares digitalt hos et bestyrelsesmedlem som varetager denne funktion jf. afsnit om
dataansvar. Der er backup på ekstern harddisk.
Bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at slette vandværkets personhenførbare data når de afgår fra
bestyrelsen.
Vi sletter personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Ofte opbevarer vi forbrugsoplysninger
længere af hensyn til statistiske formål, herunder normalforbrug og til brug for ejerskifteopgørelser. Dog
opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.
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Oplysninger som vi videregiver.
Sebbersund Vandværk har indgået databehandleraftale med Vandværkernes EDB Service om opkrævning
af vandafgifter hos forbrugerne. Vi videregiver derfor oplysninger om navn, adresse, målernummer,
forbrugernummer (kundenummer) samt årlige måleraflæsning.
Sebbersund Vandværk har indgået aftale med Aalborg Forsyning om indberetning af årlige
vandaflæsninger hos forbrugerne til brug for opkrævning af forsyningsselskabets spildevandsafgifter.
Indberetningen sker via Vandværkernes EDB Service.
Adresser på prøvetagningslokaliteter indberettes til analysefirma som foretager prøvetagning til
vandanalyser.
I tilfælde af nødvendige anlægsarbejde og reparationer kan adresser videregives til entreprenør, VVS og
lignende.
Af juridiske årsager kan vi videregiver oplysninger som er nødvendige for at overholde gældende love,
bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.

Risikovurdering.
Bestyrelsen for Sebbersund Vandværk vurderer at vandværkets registrering af persondata ikke omfatter
personfølsomme oplysninger og ikke medfører øget risiko.

Dine rettigheder efter persondataforordningen.
I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:
• Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger
(oplysningspligt).
• Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
• Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
• Retten til at få dine personoplysninger slettet.
Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse
Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-tildatatilsynet/

Ændringer.
Vores persondatapolitik kan ændres fra tid til anden. Eventuelle ændringer angives på Vandværkets
hjemmeside.
Sebbersund Vandværks persondatapolitik er vedtaget af bestyrelsen den 24.01.2019
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