Behandling av personopplysninger i Brønnøy Havn KF
Når du er i kontakt med oss vil Brønnøy Havn behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner
du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine
rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon
Behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler er Brønnøy Havn KF. Vår
kontaktinformasjon er:
E-post: bronnoy.havn@bronnoy.kommune.no.
Telefon: 75 01 20 70 eller vakttelefon havnevakt: 959 20 020.
Postadresse: Brønnøy Havn KF, Postboks 65 - 8901 Brønnøysund.
For spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan du kontakte Havnesjef Sølvi Helen
Kristoffersen på telefon 958 52 980.

Hvor får vi personopplysningene fra
•
•
•
•

Fra den registrerte selv, for eksempel via vårt kameraovervåkingsanlegg.
Personopplysninger mottas fra virksomheter, privatpersoner eller andre tredjeparter i
forbindelse med søknad, forespørsel eller saksanlegg for Brønnøy Havn.
Vi mottar personopplysninger fra et annet myndighetsorgan.
Vi mottar personopplysninger fra GoMarina-appen dersom du har brukt denne til å betale
havneavgift i vår småbåthavn.

Hvilke personopplysninger samler vi inn
Personopplysningene vi samler inn kan deles inn i følgende kategorier:
•
•
•

•
•
•
•

Kameraovervåking: Filmopptak av enkeltpersoner som oppholder seg på havn og kaianlegg
hvor vi har overvåkingskameraer.
ISPS-koden: ID-kort, personellregister som er pålagt ved International Ship and Port Facility
Security Code.
Personopplysninger i sakshåndtering: Kontaktinformasjon, herunder fullstendig navn,
bostedsadresse, telefonnummer, e-postadresse og andre personopplysninger som er
nødvendige i relasjon til den aktuelle saken som Brønnøy Havn behandler etter havne- og
farvannsloven.
Betalingsopplysninger. Kontonummer, fullstendig navn til person som skal betale
havneavgift eller annen avgift pålagt etter havne- og farvannsloven.
Personopplysninger ifb. med sosiale medier: Navn og andre personopplysninger som gis i
kommunikasjon via vår konto på Facebook «Brønnøysund Havn KF».
Kontaktopplysninger til personer i B2B-relasjoner: Navn, jobb-epostadresse, stilling og
telefonnummer.
Jobbsøknader: CV, søknad, attester, vitnemål, uttalelser fra referanser, interne
vurderinger/intervjureferater.

Formålet med behandlingen av personopplysninger og behandlingsgrunnlag
Behandling av personopplysninger krever et behandlingsgrunnlag for å være lovlig. Nedenfor gir vi
informasjon om hvilke formål vi behandler personopplysninger til, hvilket behandlingsgrunnlag som
gir oss lov til dette, og hvilke personopplysninger som behandles til de ulike formålene.
•

•

•

•

•

•

•

Forebygge og hindre sikkerhetshendelser. Norske havneterminaler med anløp av
internasjonal trafikk må ivareta de krav som gjelder i ISPS-koden og være ISPS-godkjent.
Formålet med behandling av personopplysninger i denne sammenheng er å beskytte fartøyer
i internasjonal fart mot terrorhandlinger. Personopplysninger som behandles er navn,
personfoto og fødselsdato på ID-kort og i personellregister. Behandlingen skjer på grunnlag
av GDPR artikkel 6 (1) bokstav (c). Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig
forpliktelse.
Kameraovervåking. Formålet er ivareta sikkerhet på havneområdet og forebygge
kriminalitet. Personopplysninger som behandles er foto og filmopptak av enkeltpersoner
som oppholder seg på havn og kaianlegg hvor det er oppsatt overvåkingskameraer.
Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining i GDPR artikkel 6 (1) bokstav (f).
Saksbehandling etter havne- og farvannsloven og annen havneadministrasjon. Formålet er
å utøve delegert havnemyndighet etter havne- og farvannsloven. Personopplysninger som
behandles er kontaktinformasjon til parter i saken, samt andre personopplysninger som er
nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel
6 (1) bokstav (c). Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse.
Drift av småbåthavn. Formålet er å kreve inn havneavgift. Personopplysninger som
behandles er betalingsopplysninger. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1)
bokstav b. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtale om bruk av småbåthavnen med
den enkelte båteier.
Gjennomføre faglige arrangementer og kommunikasjon med deltakere etter
arrangementer. For å gjennomføre faglige arrangementer er det nødvendig å behandle
personopplysninger om deltakerne. Enkelte av behandlingene er nødvendige for å oppfylle
avtalen med deltakeren som melder seg på. Andre behandling av deltakernes
personopplysninger er valgfrie og knytter seg til kommunikasjon etter arrangementer.
Personopplysningene som behandles er e-postadresser til deltakerne. Behandlingen skjer på
grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en
påmeldingsavtale til arrangementet. Kommunikasjon etter arrangementer er basert på
samtykke fra den enkelte, jf. GDPR artikkel 6 (1) bokstav a.
Markedsføring. Vi benytter konto på Facebook for å markedsføre og synliggjøre våre
havnetjenester. Hvis du tar kontakt med oss via Facebook vil Brønnøy Havn og Facebook
behandle personopplysninger om deg, herunder navn og de opplysningene du eventuelt
oppgir i kommunikasjonen. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining i GDPR
artikkel 6 (1) bokstav (f). Vi ber om at du ikke oppgir konfidensielle opplysninger via vår konto
på Facebook.
Rekruttering. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av en avtale med den som
søker stilling hos oss, dvs. GDPR artikkel 6 (1) bokstav b. Personopplysninger som behandles
er CV, søknad, attester, vitnemål, uttalelser fra referanser, interne
vurderinger/intervjureferater. Dersom vi beholder søknadsdokumentasjon etter en
rekrutteringsprosess er avsluttet skjer dette på grunnlag av samtykke fra den som søker
stillingen, jf. GDPR artikkel 6 (1) bokstav a.

Utlevering av personopplysninger til andre
Vi utleverer ikke personopplysninger videre til andre selskaper eller myndigheter, mindre det
foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slike grunnlag vil typisk være en avtale
med deg, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.
Ettersom vi tilbyr betaling av havneavgift via applikasjonen GoMarina mottar vi informasjon om
gjennomførte betalinger via denne appen. Du kan lese mer om GoMarinas behandling av
personopplysninger her: https://gomarina.com/wp-content/uploads/2018/07/personvern.pdf
Brønnøy Havn bruker i visse tilfeller databehandlere til å håndtere personopplysninger på våre
vegne. For eksempel i forbindelse med oppbevaring, drift og sikring av vårt saksbehandlingssystem
og annen informasjon. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å sikre
personopplysningene. Vi jobber med å oppdatere våre databehandleravtaler og publisere derfor en
oppdatert oversikt over våre databehandlere nedenfor når dette arbeidet er ferdigstilt.

Lagringstid
Som hovedregel lagrer vi personopplysninger i disse periodene:
•

Personopplysninger fra vårt kameraovervåkingsanlegg slettes automatisk etter sju dager.
Dersom det skjer en sikkerhetshendelse kan filmopptak oppbevares lenger.

•

Personopplysninger som behandles i forbindelse med ISPS-koden oppbevares så lenge den
aktuelle personen har behov for tilgang.

•

Personopplysninger som er inkludert i saksbehandling etter havne- og farvannsloven og
annen havneadministrasjon lagres i henhold til arkivlovens regler.

•

Betalingsopplysninger knyttet til havneavgift og andre avgifter pålagt etter havne- og
farvannsloven oppbevares opptil 5 år etter utløpet av det regnskapsår fakturering ble
foretatt.

Dine rettigheter som registrert
Som registrert hos oss har du rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi
behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot
behandlingen og på visse vilkår kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse
rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.
For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss ved e-post eller telefon som oppgitt over. Vi
vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.
Ved behov vil vi be deg om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg
ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine
personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss, gitt
at samtykke er behandlingsgrunnlaget som legitimerer den aktuelle behandlingen. Den enkleste
måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med oss på telefon eller e-postadresse som angitt i
kontaktinformasjon i begynnelsen av denne erklæringen.

Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet
her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider:
www.datatilsynet.no. Denne personvernerklæringen er sist oppdatert: 27.11.2018.

