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Privatlivspolitik for behandling af persondata 

Foreningen Grut-Hansen

Denne privatlivspolitik er udarbejdet i henhold til EU´s databeskyttelsesforordning 

(persondataforordning) med ikrafttræden 25. maj 2018, også kendt som General 

Data Protection Regulation, GDPR.

Foreningen Grut-Hansen-Efterkommerne

en privat ikke-kommerciel forening hvis brug af persondata alene tjener et 

slægtsforskningsformål, og data vil aldrig blive anvendt til markedsføring 

kommercielle formål, såsom 

mindre tilsagn udtrykkeligt give

 

Som svar på en forespørgsel har 

hvordan de fortolker situationen

slægtsforskning, og skriver: 

 ”det kan således umiddelbart forventes, at de samme generelle overvejelser, som fremgår af 

tilsynets informationstekst om slægtsforskning

databeskyttelsesforordningens regler ” 

Den informationstekst, som Datatilsynet henviser til, er 

er Datatilsynet ikke færdig med at etablere deres nye hjemmeside, derfor er informationen ikke 

endnu (slutningen af maj 2018) tilgængelig. Det er dog

blevet oplyst: 

Information om data og slægtsforskning vil komme ind på datatilsynet.dk under menu

"Emner" og underpunktet "Internet og apps". 

Det oplystet samtidigt at der ikke forventes væsentl

tidligere. 

     FORENINGEN 

    GRUT-HANSEN

 v/ NIKOLAJ KNUDTZON
Niverød Bakke 10 
2990  Nivå 
Mobiltlf.: 4032 2702
E-mail:   nikolaj@knudtzon.co
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Privatlivspolitik for behandling af persondata for  

Hansen-Efterkommerne 

Denne privatlivspolitik er udarbejdet i henhold til EU´s databeskyttelsesforordning 

(persondataforordning) med ikrafttræden 25. maj 2018, også kendt som General 

Protection Regulation, GDPR. 

Efterkommerne, i det følgende benævnt ”foreningen”

kommerciel forening hvis brug af persondata alene tjener et 

data vil aldrig blive anvendt til markedsføring 

kommercielle formål, såsom annonceformidling eller blive afgivet 

udtrykkeligt gives hertil. 

Som svar på en forespørgsel har Datatilsynet sendt en nærmere beskrivelse af, 

situationen angående personoplysninger i forb

 

”det kan således umiddelbart forventes, at de samme generelle overvejelser, som fremgår af 

slægtsforskning, ligeledes vil være relevante efter 

databeskyttelsesforordningens regler ” – dvs. ingen ændring. 

Den informationstekst, som Datatilsynet henviser til, er en vejledning til slægtsforskere

er Datatilsynet ikke færdig med at etablere deres nye hjemmeside, derfor er informationen ikke 

endnu (slutningen af maj 2018) tilgængelig. Det er dog fra Datatilsynet telefonisk (29

Information om data og slægtsforskning vil komme ind på datatilsynet.dk under menu

"Emner" og underpunktet "Internet og apps".  

Det oplystet samtidigt at der ikke forventes væsentlige ændringer i denne information i forhold til 

HANSEN-EFTERKOMMERNE 

NIKOLAJ KNUDTZON, Formand 
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Denne privatlivspolitik er udarbejdet i henhold til EU´s databeskyttelsesforordning 

(persondataforordning) med ikrafttræden 25. maj 2018, også kendt som General 

i det følgende benævnt ”foreningen”, er 

kommerciel forening hvis brug af persondata alene tjener et 

data vil aldrig blive anvendt til markedsføring eller 

 til tredjepart, med 

Datatilsynet sendt en nærmere beskrivelse af, 

angående personoplysninger i forbindelse med 

”det kan således umiddelbart forventes, at de samme generelle overvejelser, som fremgår af 

vil være relevante efter 

vejledning til slægtsforskere. Imidlertid 

er Datatilsynet ikke færdig med at etablere deres nye hjemmeside, derfor er informationen ikke 

et telefonisk (29-5-2018) 

Information om data og slægtsforskning vil komme ind på datatilsynet.dk under menu-punktet 

ige ændringer i denne information i forhold til 

SE nr. 26 87 42 11 
Bankforbindelse: 
DANSKE BANK 

1551 
Konto nr. 3170 473 582 
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Den forventede information fra Datatilsynet gengives her: 

 
For slægtsforskere kan man give følgende fortolkninger i forhold til de nuværende regler og de 

ændringer, der kommer med persondataforordningen. 

 Nulevende personer Afdøde personer 

Ikke-følsomme oplysninger Kan offentliggøres af 

slægtsforskere, dog har 

personen selv indsigelsesret 

Kan offentliggøres af 

slægtsforskere 

Følsomme personoplysninger Kan alene offentliggøres med 

udtrykkeligt samtykke fra den 

pågældende person 

Kan offentliggøres 10 år efter, 

at den pågældende person er 

død 

 

Ikke følsomme persondata defineres i denne forbindelse som: 

• Navn 

• Fødselsdato og -sted 

• Dødsdato og -sted 

• Dato for ægteskab 

• Navn på ægtefælle 

• Nærmeste familie, evt. i form af familietræ 

• Øvrige basale stamoplysninger 

Følgende er at opfatte som følsomme persondata og kræver udtrykkeligt samtykke for 

offentliggørelse: 

• Foto af personen 

• Trosretning 

• Adoption 

• Sociale forhold 

• Seksuel orientering 

• Helbredsmæssige forhold 

• Straffemæssige forhold 

• Andre rent private forhold 

 

Bestyrelsen i foreningen Grut-Hansen-Efterkommerne har vedtaget at følge 

ovenstående fortolkning fra Datatilsynet. 
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I det følgende orienteres om indholdet i hjemmesiderne med relation til persondata. 

1) På www.gruthansen.org og tilhørende undersider - undtagen siderne om 

slægtsforskning (slægtsdatabasen / efterkommernes stamtavler): 

Offentligt tilgængelige del: 

Der orienteres om foreningens aktiviteter, herunder specielt om foreningens 

generalforsamlinger, slægtsmøder og udgivelser. 

Der er gruppefotos af slægtsgrene fra slægtsmøderne. 

Ikke-offentlige del, kræver adgangskode. 

Adgangskoden gives kun til foreningens medlemmer. 

Her findes websider med fotos og videoer fra slægts-møderne samt fx. breve fra 

foreningens bestyrelse til slægten, referater fra generalforsamlinger m.m. 

For såvel den offentlige som ikke-offentlige del gælder: 

Fotos og videoer på hvilke der kan ses personer som på et tidspunkt frabeder sig at 

blive set på hjemmesiden, slettes. 

2) På www.gruthansen.org/genealogy, siderne med slægtsdatabasen (stamtavler): 

Offentlig tilgængelig del: 

Slægtsdatabasen indeholder ikke-følsomme persondata, herunder 

Navn, titel, navne på ægtefæller/samlevere (nuværende og tidligere), navne på 

børn, nærmeste familie (ane-træ, efterkommer-træ), evt. andre basale 

stamoplysninger. 

Kun for afdøde personer desuden datoer og steder for fødsel, ægteskab, død, m.m. 

samt notater med oplysninger af offentligt kendt karakter, fx. arbejdsmæssige, 

erhvervsmæssige, forfatterskab, ophold i udland m.m. 

Ikke-offentlige del, kræver adgangskode.  

Adgangskoden gives kun til foreningens medlemmer. 

Her er adgang til informationer også for nulevende personer svarende til 

informationer for afdøde nævnt under den offentlige del, dvs.: 

For alle, nulevende som afdøde, personer datoer og steder for fødsel, ægteskab, 

m.m. 

samt notater med oplysninger af offentligt kendt karakter, fx. arbejdsmæssige, 

erhvervsmæssige, forfatterskab, ophold i udland m.m. 
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Følsomme data for nulevende personer: 

Offentlige tilgængelige del – ingen data. 

Ikke-offentlige del – her kan der evt. via særlige tilsagn forekomme oplysninger om: 

• Trosretning - kun som det fremgår indirekte af offentligt kendte fakta som fx. 

stillingsbetegnelser, udgivne skrifter og lignende. 

• Adoption - kan fremgå af noter om personen. 

• Seksuel orientering - kun indirekte i forbindelse med officiel social status, fx. i form af navn 

på samlever eller ægtefælle af samme køn. 

 

 

Nedenfor kan du læse nærmere om foreningens indsamling og behandling af 

personoplysninger vedrørende medlemmerne, dvs. alle slags informationer der i 

et eller andet omfang kan henføres til medlemmet: 

Personlige oplysninger på foreningens websider fremgår af det foregående. 

Herudover er foreningen i besiddelse af en database med medlemmernes navn, 

slægtsnummer i slægtsdatabsen og email adresse. 

Foreningens virke er afhængig af, at personoplysninger er korrekte og opdaterede, 

derfor beder vi medlemmerne oplyse foreningen om eventuelle ændringer i 

personoplysningerne. 

 

Medlemmernes rettigheder 

Efter persondatareglerne har medlemmerne en række rettigheder i forhold til 

foreningens behandling af personoplysninger herunder oplysning om hvilke data 

foreningen har registreret. Ønsker et medlem at gøre brug af disse rettigheder, skal 

foreningen kontaktes. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der 

behandles om et medlem af foreningen, er uønskede, urigtige eller vildledende, har 

medlemmet ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Et hvert medlem 

kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om medlemmet gøres til 

genstand for behandling. Et medlem kan også til enhver tid tilbagekalde et tidligere 

afgivet samtykke 

Se kontaktoplysninger nedenfor. 
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Foreningen kan ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via 

internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger 

sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Personlige 

oplysninger afgives derfor på eget ansvar. 

 

Ændringer af privatlivspolitikken 

Hvis der sker ændringer i denne privatlivspolitik, vil en opdateret version altid 

fremgå af foreningens hjemmeside og vil i så fald gælde for vores behandling af 

personoplysninger. Vi anbefaler, at man jævnligt gennemgår privatlivspolitikken, 

således at man er bekendt med den gældende version.  

  

Cookies på gruthansen.org 

Der anvendes kun cookies på gruthansen.org/genealogy (slægts-databasen). 

Det oplyses fra Darrin Lythgoe som er skaberen af koden til denne del af 

hjemmesiden, "The Next Generation", TNG, at: 

" TNG uses cookies. Some are session cookies, and some are persistent cookies. None lasts longer 

than a year. None of them saves personal information." 

Oversat til dansk: 

TNG bruger cookies. Nogler er sessions-cookies, andre er persistent cookies. Ingen bevares længere 

end 1 år. Ingen af dem indeholder personlige oplysninger. 

Uddybende mere teknisk forklaring om cookies kan ses her: 

https://da.wikipedia.org/wiki/Cookie 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cookie 

 

Foreningens hjemmeside gruthansen.org udbydes af: 
Nikolaj Knudtzon, Formand 

Mobiltlf.: 4032 2702 

E-mail:   nikolaj@knudtzon.co 

 

Webmaster for gruthansen.org er: 
Torsten Meyer 

Mobiltlf.: 4068 6957 

E-mail:   webmaster@gruthansen.org 

 


