Privatlivspolitik – adgangskontrol og
videoovervågning
Som led i Aabenraa Havn´s adgangskontrol og videoovervågning indsamles,
behandles og opbevares personoplysninger om de personer, der færdes på
området. Det gælder både personer med fast adgang til området, herunder
personer der er ansat af havnens lejere eller andre samarbejdspartnere, og
personer, der lejlighedsvist får adgang.
Aabenraa Havn er dataansvarlig for disse behandlinger.
Adgangskontrol:
Personer med fast adgang til havnen får udstedt et personligt adgangskort.
Følgende personoplysninger opbevares i forbindelse med udstedelse af
adgangskort: navn, evt. foto samt firmanavn. Der vil desuden løbende ske logning
af ankomst og afgangstider.
Personer med lejlighedsvis adgang til havnen, som ikke får udstedt personligt
adgangskort, noteres med navn, firmanavn, evt. mobilnr. ankomst og afgangstid.
Adgangskontrol er nødvendig for at sikre, at alene personer med lovligt ærinde til
havnen kan få adgang.
Videoovervågning:
I forbindelse med havnens videoovervågning vil der kunne ske optagelser af
personers adfærd og færden. Alle optagelser gemmes i op til 30 dage, hvorefter de
slettes, med mindre der er sagligt grundlag for at opbevare dem længere.
Optagelser gennemgås i tilfælde af ulykker samt ved konkret mistanke om ulovlig
eller illoyal adfærd.
Videoovervågningen er nødvendig for at leve op til ISPS kravene om havnesikring.
Hjemlen til ovenstående behandlinger findes i persondataforordningens art. 6, stk.
1, litra c, d eller e.
Dine rettigheder
Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi
som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.
Indsigtsretten
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke
oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke

kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være,
samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
Hvis du vil bede om indsigt i TV-overvågningsmateriale bedes du oplyse, hvornår
du har befundet dig hvor på havnen. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er
den, du giver dig ud for at være.
Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt
du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om
dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive
korrigeret.
Øvrige rettigheder
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af
os, begrænset behandlingen af dine personoplysninger, samt dataportabilitet og
indsigelsesret. Det er vores opfattelse at disse rettigheder har meget begrænset
relevans i forhold til adgangs- og tv-overvågning som behandles og opbevares som
følge af ISPS kravene om havnesikring.
Retten til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej
35, 2500 Valby over vores behandling af dine personoplysninger. Klage indgives
nemmest via klageformular på datatilsynets hjemmeside, som du får adgang til her.
Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker
du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte:
Aabenraa Havn
Mellemvej 25
6200 Aabenraa Havn

Tlf. nr.: 74 62 25 14
E-mail: info@aabenraahavn.dk

Aabenraa Havns databeskyttelsesrådgiver (DPO) er:
Advokat Maria Helbo Holck
Advokatpartnerselskabet Kirk, Larsen & Ascanius
H.C. Andersens Blvd. 45, 1553 København V
www.kirklarsen.dk
E-mail:mhh@kirklarsen.dk
Telefon: +45 76 11 54 43
Ændringer i Persondatapolitikken
Vi vil løbende justere og tilpasse vores privatlivspolitik. Du kan til enhver tid finde
den gældende privatlivspolitik på hjemmesiden.

