Ansættelse og
Datapolitik: Ansættelse og personaleadministration
personaleadministration
Senest opdateret:
Efter persondataforordningens art. 13 og 14 er Skagen Havn forpligtet
21.01.2020
til at stille en række oplysninger til rådighed for dig som registreret. I
det følgende kan du læse om, hvordan vi behandler dine
personoplysninger.
Dataansvarlig
Dataansvarlig
Skagen Havn er dataansvarlig for behandlingen af dine
personoplysninger. Vi står til hver en tid til rådighed for spørgsmål mv.
vedrørende behandlingen af dine personoplysninger.
Kontaktoplysninger:
Skagen Havn
CVR-nr: 10170664
Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Tlf.: 98446911
Mail: sh@skagenhavn.dk
Kontaktoplysninger på Data Protection Officer (DPO)
Som følge af Skagen Havns retlige status som offentlig myndighed er vi
pålagt at udpege en DPO.
Vores DPO kan vejlede dig i forhold til dine rettigheder som registreret
samt give dig yderligere information om vores behandling af dine
oplysninger.
Advokat Maria Helbo Holck
Kirk Larsen & Ascanius
H.C Andersens Blvd. 45
1553 København V
Tlf.: 76 11 54 43
Mail: mmh@kirklarsen.dk
Formål med behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne understøtte den
daglige drift, herunder lønudbetaling og almindelig
personaleadministration.
Til brug herfor behandles bl.a. identifikationsoplysninger som navn, tlf.
og mail, men også øvrige oplysninger, herunder oplysninger om dit
ansættelsesforhold, vil indgå i behandlingen.
Retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på opfyldelsen af
din ansættelseskontrakt (art. 6, stk. 1, litra b)
Modtagere af dine personoplysninger
Dine personoplysninger behandles med respekt og vi bestræber os på
ikke at videregive oplysninger medmindre vi er retteligt forpligtet, eller
hvis det er nødvendigt for at forfølge de formål, som beskrevet
ovenfor.
Videregivelsen sker i så fald på baggrund af det anførte retsgrundlag.
Til brug for den daglige drift, herunder lønudbetaling og almindelig
personaleadministration videregives dine oplysninger blandt andet til:
-

Banker, pensionsselskab samt relevante myndigheder,
herunder SKAT
Endvidere videregives identifikationsoplysninger som fx navn i
forbindelse med den daglige drift af havnen, herunder
korrespondance med fx kunder og leverandører.

Databehandlere
Skagen Havn søger at have en så gennemsigtig behandling af dine
personoplysninger som muligt, hvorfor du nedenstående præsenteres
for de databehandlere vi anvender. Databehandlerne håndterer dine
personoplysninger efter Skagen Havns instruks og kan alene anvende
dine oplysninger til det angivne formål.
Skagen Havn anvender følgende databehandlere af relevans for dine
personoplysning:
-

Visma Data Løn A/S
Atea A/S

Opbevaring af dine personoplysninger
Dine personoplysninger opbevares som udgangspunkt på vores server.
Kun i begrænset omfang vil oplysningerne fremgå af fysiske
dokumenter, såfremt den konkrete behandling foranlediger dette.
Sletning
Alle oplysninger tilknyttet ansættelsen slettes som klart udgangspunkt
senest 5 år efter fratrædelse.
Oplysninger slettes endvidere løbende, hvis de ikke længere er
relevante. Dette vil hovedsageligt være oplysninger vedrørende det

enkelte ansattes ansættelsesforhold, herunder sygemeldinger, ferie og
fridage mv.
Personoplysninger der har indgået i drift af havnen opbevares så
længe det er relevant. Eksempelvis identifikationsoplysninger,
herunder navn, mail og tlf., brugt i det daglige arbejde.
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i
forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
•
•
•

•

•

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler
om dig, og en række yderligere oplysninger.
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
rettet
I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger
oplysninger om
dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning
indtræffer.
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine
personoplysninger begrænset.
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.
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers
lovlige behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os eller
vores DPO.
Vi opfordrer til at læse mere om dine rettigheder i
Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.
Din mulighed for at klage
Klager over Skagen Havns behandling af dine personoplysninger kan
indgives til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk)

