Oplysninger om Randers Havns behandling af dine data ifm. tv-overvågning af havnens område.
Kontakt:
RANDERS HAVN
Kulholmsvej 1
8930 Randers NØ
Tlf. +45 86 42 10 57
mail@randershavn.dk
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Formål samt grundlag for behandlingen: Randers Havn fortager tv-overvågning grundet havnesikring – ISPS.
Som led i det internationale arbejde med at forhindre terrorisme indførte Danmark den 1. juli 2004 nye
regler om terrorsikring af skibe og de havneområder, der betjener international skibstrafik.
Randers Havn har i flere år været en sikker havn, men nu er sikring kommet endnu mere i fokus. Der er nu
skærpede krav til sikring i de havne, der anløbes af skibe i international fart.
Den øgede sikring er et forsøg på at sikre havne og skibsfart mod terrorangreb, smugling af våben, stoffer
og mennesker, samt at undgå tyveri i området. Vi har derfor skærpet overvågningen samt foretaget andre
sikringstiltag på havnen.
Randers Havn har overvågningskameraer, som alle er aktive i alle døgnets 24 timer hvor hele
havneområdet overvåges. Det optagede materiale er sikret på Randers Havns Havnekontor.
Optagelserne opbevares i max. 30 dage, hvorefter de automatisk vil blive slettet
Kategorier af personoplysninger: Randers Havn behandler almindelig personoplysninger af dig via det
materiale som optages på tv-overvågningen.
Hvem videregiver vi dine personoplysninger til: Randers Havn kan ift. havnesikringen eller mistanke om en
kriminel handling, videregive optagede materiale til politiet.
Dine rettigheder: Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Randers
Havns behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne, hvilket sker ved at
kontakte havnen. Du har følgende rettigheder:
•

•
•

•

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
o Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Randers Havn behandler om dig, samt en
række yderligere oplysninger
Ret til berigtigelse (rettelse)
o Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
Ret til sletning
o I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores
almindelige generelle sletning indtræffer
Ret til begrænsning af behandlingen

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis
du har ret til 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 beskytte en person eller vigtige
samfundsinteresser
Ret til indsigelse
o Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine
personoplysninger.
o

•

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk
Vil du klage?
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

