Privatlivspolitik
Netto-Bådene A/S

PRIVATLIVSPOLITIK - NETTO-BÅDENE A/S
DATAANSVAR
Netto-Bådene A/S tager din databeskyttelse alvorligt
Vi behandler i forskellige henseender persondata og har derfor vedtaget følgende politik der
beskriver, hvorledes vi behandler dine personoplysninger. Personoplysninger er alle oplysninger der
direkte eller indirekte henfører til en fysisk person.
Vi har vedtaget en fast procedure for løbende at holde øje med om der er anledning til at ændre
vores arbejdsgang, med henblik på at optimere din datasikkerhed.
Kontaktoplysninger
Netto-Bådene A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine data. Vi sikrer, at dine
personoplysninger behandles i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen.
Vores kontaktoplysninger er:
Netto-Bådene A/S
Grøndalsvej 67, 2000 Frederiksberg C
CVR: 45786714
Telefon: 32544102
Mail: havnerundfart@email.dk
Hjemmeside: https://www.havnerundfart.dk
Vi sikrer dig en rimelig behandling
Når vi anmoder om at få udleveret dine personlysninger, henviser vi altid til denne privatlivspolitik.
Dermed har du altid mulighed for at få overblik over hvilke oplysninger vi indsamler og til hvilket
formål oplysningerne indsamles, på tidspunktet for indsamlingen.
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BEHANDLING
Vi indsamler disse oplysninger om dig
Vi anvender personoplysninger til to forskellige overordnede formål: kundeadministration og
personaleadministration. Vi indsamler kun de oplysninger vi har behov for til den pågældende
behandling.
I forbindelse med henvendelser vedrørende leje af både og gruppereservationer, samt for
anvendelse i den løbende håndtering af henvendelsen, indsamler vi en eller flere af følgende typer
personoplysninger: Navn, telefonnummer, e-mailadresse, postadresse,
arbejdsgiver/firmaadresse, EAN-nummer og/eller bestillingsdetaljer.
I forbindelse med rekruttering af medarbejdere og generel personaleadministration indsamles en
eller flere af følgende typer personoplysninger:
Navn, telefonnummer, e-mailadresse, postadresse, certifikater, cv, referencer, pårørendes
kontaktoplysninger, bankoplysninger, skatteoplysninger, personnummer og
hændelsesrapporter. Vi indhenter desuden enkelt følsomme personoplysninger, i form af
helbredsoplysninger. Såfremt det er nødvendigt, indhentes der samtykke til behandling af disse
oplysninger.
Vi indsamler oplysninger når
•
•

Du selv vælger at give os oplysninger, eller
Vi får oplysninger om dig fra tredjepart, som eksempelvis en offentlig myndighed

Vi behandler dine oplysninger til følgende typer formål
Som kunde:
- Håndtering af henvendelser og gennemførelse af reservationer
- Løbende optimering af reservationer
- Levering af sejladser
- Opfyldelse af lovkrav
Som medarbejder:
- Klarlægning af en ansøgers potentiale som medarbejder
- Løbende personaleadministration
- Opfyldelse af lovkrav
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Vi behandler kun dine oplysninger når vi har en lovlig grund
De lovlige grunde til vores behandling af oplysninger, er en af følgende:
- Når vi har en legitim interesse i den pågældende behandling
- Når behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig
- Når behandlingen er nødvendig for at vi kan overholde et lovkrav
- Når du har givet samtykke til behandlingen
Vi behandler kun nødvendige og relevante personoplysninger om dig
Vi har indrettet vores systemer, således vi kun indhenter de oplysninger der er nødvendige for at
kunne foretage en konkret behandling, på baggrund af et af de ovenstående formål. Vi vurderer
løbende om der er potentiale for yderligere minimering af de indsamlede oplysninger.
Vi sørger for at dine oplysninger kun er tilgængelige for de medarbejdere der behøver
oplysningerne for at kunne levere vores sejladser.
Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har behov for dem
Vi sørger for at dine oplysninger slettes når formålet med behandlingen af de pågældende
oplysninger er opfyldt, og vi ikke længere er lovmæssigt forpligtet til at opbevare dem.
Såfremt vi behandler oplysninger på baggrund af et samtykke der kaldes tilbage, slettes oplysninger
straks herefter, medmindre vi har anden lovhjemmel til behandlingen.
Vi indhenter nødvendige samtykker
I enkelte tilfælde er det nødvendigt for os at indhente et samtykke for retmæssigt at kunne indhente
og behandle de pågældende oplysninger.
Dit samtykke afgives frivilligt, og du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, uden at
dette dog påvirker lovligheden af den behandling der indtil da er foretaget på baggrund af
samtykket. Såfremt du ønsker at tilbagekalde dit samtykke bedes du benytte ovenstående
kontaktinformationer.
Vi videregiver i nogle tilfælde personoplysninger
Vi videregiver personoplysninger til offentlige myndigheder, når vi er retligt forpligtet til det.
Vi overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande.
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SIKKERHED
Netto-Bådene A/S beskytter dine personoplysninger.
Vi har truffet en række organisatoriske foranstaltninger i indretningen af vores systemer og vedtaget
de nødvendige procedurer for at kunne sikre beskyttelsen af dine oplysninger mest muligt.
Vi beskytter dine oplysninger mod utilsigtet tilintetgørelse, utilsigtede ændringer og mod at
uvedkommende får adgang til dine data enten direkte eller gennem offentliggørelse. Vi har fastlagt
en procedure for backup af vores interne systemer, hvor persondata desuden opbevares sikret. Vi
sørger for at transmittere oplysninger krypteret.
I tilfælde af et databrud der indebærer en høj risiko for integriteten af dine data, underretter vi dig
herom hurtigst muligt.

COOKIES
Vi oplyser altid om formål og relevans når vi placerer cookies på vores hjemmeside.
Vi henviser desuden til vores cookiepolitik.

ÆNDRINGER I PRIVATLIVSPOLITIKEN
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik, hvis dette er nødvendigt.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på https://www.havnerundfart.dk
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DINE RETTIGHEDER
Såfremt du ønsker at gøre brug af en af dine rettigheder, bedes du rette henvendelse til os via de
kontaktoplysninger du finder øverst i denne privalitvspolitik.
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine oplysninger.
Du har ret til at få berigtiget de oplysninger vi behandler om dig, samt ret til at få begrænset
behandlingen.
Du har ret til at få slettet dine oplysninger.
Såfremt du anmoder om at få oplysninger slettet, vil vi slette oplysningerne uden unødigt ophold,
med mindre vi har hjemmel til at fortsætte behandlingen på et andet grundlag - eksempelvis fordi vi
er forpligtet af et lovkrav. Såfremt dine oplysninger ikke kan slettes, henviser vi til din ret til at få
behandlingen begrænset.
Du har ret til dataportabilitet.
Det betyder at du i visse tilfælde kan anmode om at få en kopi af dine oplysninger i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om at få oplysningerne transmitteret til en
anden dataansvarlig.
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et afgivet samtykke.
Såfremt du gør brug af denne ret, vil vi ophøre med enhver behandling der sker på baggrund af
samtykket, uden at det dog påvirker lovligheden af den behandling der er sket forud for
tilbagekaldelsen. Vi kan være berettiget eller forpligtet til at behandle eller opbevare de pågældende
personoplysninger på et andet grundlag - eksempelvis som følge af et lovkrav. I disse tilfælde
henviser vi til din ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

KLAGEMULIGHED
Såfremt du er uenig i vores behandling af dine oplysninger eller de formål som vi behandler
oplysninger til, er du velkommen til at kontakte os via kontaktinformationerne øverst i denne
privatlivspolitik.
Du har også mulighed for at klage til den tilsynsførende myndighed:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon: 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

