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Pladslejere i Fur Havn.
Vedr.: Oplysning om Fur Havneforening`s privatlivspolitik i relation til
databeskyttelsesforordningen.
Bestyrelsen har vedtaget følgende for at opfylde kravet til vedtaget databeskyttelsesforordningen,
fordi du er registreret i Fur Havneforening`s database.
Denne registrering er sket på baggrund af indberettede oplysninger fra dig. Enten indsendt til os
via vores oplysningsskema, en mail eller pr. brev. Oplysningerne kan også være offentligt
tilgængelige.

Hvad indsamler vi?
•

Dit navn

•

Evt. adresse

•

Din e-mailadresse

•

Telefonnummer

•

Evt. din funktion til havnen (bestyrelsesmedlem, havnefoged, rengøringsass. o. lign.)

Vi vil altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt, som vi har pligt til.

Hvad bruger vi oplysningerne til?
Fur Havneforening indsamler alene oplysninger med det formål at kunne levere services og
ydelser omfattet af din lejekontrakt med Fur Havneforening. Vi behandler udelukkende dine
oplysninger berettigede (legitime) interesser som:

1

•

Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold
til generalforsamlingen.

•

Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af pladsleje m.v.

•

Afholdelse af kurser, seminar og sociale arrangementer.

•

Levering af varer og ydelser.

•

Administration af havnens daglige drift.

Dine personoplysninger opbevares så længe, du har en tilknytning til havnen. Når Fur
Havneforening informeres om dit ophør slettes dine oplysninger, med undtagelse af oplysninger,
der evt. er en del af regnskabsmateriale som skal opbevares i fem år i overensstemmelse med
bogføringsloven.
Dine personlige oplysninger videregives ikke til markedsføringsformål.

Du har ret til adgang til din personoplysninger.
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig, hvordan vi
har indsamlet dem, hvad vi bruger dem til og hvordan vi behandler dem.
Du har til enhver tid ret til at få rettet fejl. At få begrænset behandlingen og få dine oplysninger
udleveret digitalt.
Du har endvidere ret til at få slettet og overført dine oplysninger fra vores database med
undtagelse af oplysninger, der indgår i regnskabsmateriale.
Det gælder f.eks. hvis du ikke længere ønsker at modtage materialer og mails fra os. Skriv da til
email@furhavn.dk . Du har desuden ret til at klage til Datatilsynet over vores håndtering af dine
data.
Med venlig hilsen
Fur Havneforening
Kurt Kæseler
Tlf. 24479254
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