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Saksnummer Beskrivelse 
19/2018 Personvernerklæring Veigin borettslag 
Vedtak: Nye GPDR-regler skal sikre at behandling av personopplysninger skjer på en 

forsvarlig måte. I tråd med det følger personvernerklæring for Veigin Borettslag 
som vedlegg. Dokumentet blir også lagt ut på veigin.no. 

20/2018 HMS vernerunde fellesarealer 
Vedtak: Styremedlemmer kontrollerer sammen med tunrepresentantene. 

Styremedlemmene lager avviksrapport og tiltaksplan. Frist 16. oktober. 
21/2018 Trekk fra dør og reparasjon av garasjedør, nr 69. 
Vedtak: Byggmester vurderer tilstanden. 
22/2018 Vedrørende tilbygg/påbygg og bod/uthus. 
Vedtak: Alle tilbygg eller påbygg som bod og uthus medfører søknadsplikt til styret før 

arbeidet settes i gang. Dette har blant annet å gjøre med borettslagets 
forsikringsavtaler. Andelseier må selv forsikre seg om kommunale 
byggevedtekter- og regler og utføre arbeidet i tråd med disse.  

23/2018 Søknad om tilbygg vinterhave, nr 93. 
Vedtak: Søknad godkjennes. Andelseier må avklare med kommunen om tiltaket er 

søknadspliktig. 
24/2018 Søknad om å oppgradere vedbod, nr 79. 
Vedtak: Søknad godkjennes. Andelseier må avklare med kommunen om tiltaket er 

søknadspliktig.  
25/2018 Søknad om skifte av verandadør, nr 51, 53 og 73. 
Vedtak: Innvilges etter anbefaling fra byggmester. 
26/2018 Tilbud om basketballstativ 
Vedtak:  Styret finner å måtte takke nei til tilbudet. Vi ikke ser noen gunstig og trygg 

plassering for stativet. 
 
 
Annet:  
Nye beboere: Vi ønsker Karen Emilie Arnesen i nr. 169, Koen Ivo Heebink i nr. 161 og Erik Christian 
Moe i nr. 73 velkommen til Veigin. Øivind Johan Nøss har flyttet fra B-tunet til nr. 111 på C-tunet, og 
ønskes velkommen dit. 
 
Altibox: Flere beboere har etterlyst et alternativ som vår kabelleverandør kun inkluderer i en kollektiv 
avtale. Høsten 2017 vurderte styret alternativet som for kostbart. På grunn av henvendelsene vil 
styret nå be Altibox komme med et nytt tilbud på en avtale der løsningen er med. 
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BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I VEIGIN BORETTSLAG 

I forbindelse med drift av borettslaget behandler styret personopplysninger om andelseiere, andre 
beboere, ansatte hos samarbeidspartnere og lignende. Nedenfor finner du informasjon om rutiner 
for behandling av personopplysninger i borettslaget, herunder hvilke personopplysninger som samles 
inn, hvorfor borettslaget gjør dette og de registrertes rettigheter knyttet til behandlingen av 
personopplysningene. 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene i borettslaget er Veigin borettslag ved styreleder Per 
Johnny Pedersen. Organisasjonsnummer 954836584. 

Postadresse: Veiginveien 159, 3517 Hønefoss. 
 
Epost: perj9@hotmail.com 
 

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn  

Personopplysninger om andelseierne: Opplysningene som behandles er navn, adresse, epost, 
telefonnummer, personopplysninger som eventuelt fremkommer av den enkelte henvendelse. 

Behandlingen skjer både fordi den er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse 
(borettslagsloven), samt for å ivareta borettslagets interesse av forsvarlig drift av borettslaget. 
Eksempler på formål kan være avholdelse av generalforsamling, fakturering av felleskostnader, 
oppfølgning av mislighold og søknad om bruksoverlating. Sammenholdt med arten 
personopplysninger som behandles, vurderer vi det slik at personvernhensyn ikke overstiger denne 
berettigede interessen.  

Personopplysninger om leiere/andre brukere av boligen: Opplysningen som behandles er navn, 
adresse, epostadresse, telefonnummer og personopplysninger som eventuelt fremkommer av den 
enkelte henvendelse.  

Behandlingen er nødvendig både for å oppfylle en rettslig forpliktelse (borettslagsloven) samt ivareta 
borettslagets interesse av forsvarlig drift av borettslaget. Sammenholdt med arten 
personopplysninger som behandles, vurderer vi det slik at personvernhensyn ikke overstiger denne 
berettigede interessen.  

Personopplysninger om ansatte hos samarbeidspartnere: Opplysninger som behandles er navn, 
epostadresse og evt. annen kontaktinformasjon.  

Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Behandlingen er 
nødvendig for drift av borettslaget. Sammenholdt med arten personopplysninger som behandles, 
vurderer vi det slik at personvernhensyn ikke overstiger denne berettigede interessen.  

Personopplysninger knyttet til epostkommunikasjon med andre: Navn, epostadresse, samt 
eventuelle personopplysninger som fremgår av eposten. Behandlingen skjer på grunnlag av en 
interesseavveining. Behandlingen er nødvendig i forbindelse med den daglige driften av borettslaget. 
Sammenholdt med arten personopplysninger som behandles, vurderer vi det slik at 
personvernhensyn ikke overstiger denne interessen. 

Borettslagets nettside: [Aktuelt dersom det brukes cookies. Teksten er bare et eksempel og må 
tilpasses. I tillegg må borettslaget ha en egen cookie-policy som må være tilgjengelig og godt synlig 
på hjemmesiden.] 
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For å få informasjon om bruk av borettslagets nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du 
kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her [ta inn link til cookie-policy]. Vi behandler 
personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig 
for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet 
ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å 
identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via 
nettsiden daglig. 

2. Utlevering av personopplysninger til andre  

Borettslaget gir ikke personopplysningene videre til andre med mindre det foreligger et lovlig 
grunnlag for slik utlevering.  

Borettslaget bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle 
personopplysninger på borettslagets vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta 
informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per 
i dag: 

Ringbo BBL 

3. Lagringstid  

Borettslaget lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål 
personopplysningene ble samlet inn for.  

I henhold til borettslagsloven skal det føres generalforsamlingsprotokoll og protokoll over styresaker. 
Personopplysninger som fremkommer her slettes ikke.  

4. Tilgang og sikring av opplysningene 

Borettslaget skal sørge for forsvarlig oppbevaring av personopplysninger slik at ikke uvedkommende 
har tilgang til dem. Pc, mobiltelefon og andre plattformer hvor det lagers informasjon har 
passordbeskyttet tilgang. 

All korrespondanse, avtaler og andre viktige dokumenter arkiveres i Portalen via forretningsfører for 
å sikre back-up og kontinuitet ved skifte av styremedlemmer. 

5. Rettigheter for de registrerte  

Personene borettslaget har registrert opplysninger om kan i utgangspunktet ha rett til å kreve innsyn, 
retting og sletting av opplysningene, men det kan være unntak for dette. Mer informasjon om 
rettigheter finnes på www.datatilsynet.no.    

 
 


