Oplysninger om Randers Havns behandling af dine data ifm. udstedelse af personligt ID-adgangskort =l
havneområdet.
Kontakt:

Randers Havn
Kulholmsvej 1
8930 Randers NØ
Tlf. +45 86 42 10 57
mail@randershavn.dk

Hvis du har spørgsmål Kl vores behandling af dine oplysninger, er du alKd velkommen Kl at kontakte os.
Formål med behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger Kl følgende formål:
Til udstedelse af ID kort som giver adgang Kl havnesikringsområdet.
Retsgrundlag for behandlingen
Dine personoplysninger behandles eSer særlovgivningen på området eller databeskyUelsesforordningen
(forordning 2016/679 om beskyUelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af
personoplysninger).
Hjemlen for behandling af personoplysninger sker iht. Havnefacilitetssikringsplanen.
Kategorier af personoplysninger
Randers Havn behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger - Navn, fødselsdato, telefonnummer, sKlling samt arbejdsKlhørsforhold.
Hvem videregiver vi dine personoplysninger Kl
Randers Havn videregiver eller overlader dine personoplysninger Kl følgende modtagere:
Dine oplysninger videregives Kl poliK, såfremt de gør krav på disse.
Hvordan er Randers Havn kommet i besiddelse af dine personoplysninger og data:
Alle ﬁrmaer som ønsker udstedt et ID kort således de har adgang Kl havnesikringsområdet, udfylder et
besKllingsskema, hvori der oplyses navn, fødselsdato, telefonnummer, sKlling samt arbejdsKlhørsforhold.
Derudover skal ﬁrmaet vedhæSe et foto af den medarbejder som skal have et id kort.
Hvordan opbevarer Randers Havn dine data:
At dine persondata sleUes eSer henvendelse fra den sikringsansvarlige, fra den virksomhed der bedt om
kortets udstedelse, eller ved personlig henvendelse fra dig. Dog senest 12 måneder eSer kortets inakKvitet.
OBS: Id-kortets anvendelsesmulighed spærres ved henvendelse fra den sikringsansvarlige, fra den
virksomhed der bedt om kortets udstedelse, eller ved personlig henvendelse fra dig.

Dine re`gheder:

ESer databeskyUelsesforordningen har du en række re`gheder i forhold Kl Randers Havns behandling af
dine oplysninger. Du kan Kl enhver Kd benyUe dig af re`ghederne, hvilket sker ved at kontakte havnen. Du
har følgende re`gheder:
•

Ret Kl at se dine oplysninger (indsigtsret)
o

•

Ret Kl berigKgelse (reUelse)
o

•

I særlige Klfælde har du ret Kl at få sleUet oplysninger om dig, inden Kdspunktet for vores
almindelige generelle sletning indtræﬀer

Ret Kl begrænsning af behandlingen
o

•

Du har ret Kl at få urigKge oplysninger om dig selv reUet

Ret Kl sletning
o

•

Du har ret Kl at få indsigt i de oplysninger, som Randers Havn behandler om dig, samt en
række yderligere oplysninger

Du har i visse Klfælde ret Kl at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis
du har ret Kl at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne –
bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges,
gøres gældende eller forsvares, eller for at beskyUe en person eller vigKge
samfundsinteresser

Ret Kl indsigelse
o

Du har i visse Klfælde ret Kl at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine
personoplysninger.

Du kan læse mere om dine re`gheder i DataKlsynets vejledning om de registreredes re`gheder, som du
ﬁnder på www.dataKlsynet.dk
Vil du klage?
Du har ret Kl at indgive en klage Kl DataKlsynet, hvis du er uKlfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du ﬁnder DataKlsynets kontaktoplysninger på www.dataKlsynet.dk

