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PERSONDATAPOLTIK
Håndtering af personoplysninger om medlemmer, samarbejdspartnere mv.
hos Fonden MARCOD

1.

Indledning

MARCOD behandler personoplysninger i en lang række situationer. Vi er derfor også meget opmærksomme på at
behandle alle personoplysninger på en fortrolig og sikker måde. I denne politik kan du læse nærmere om retningslinjerne for, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi indsamler, når du bruger vores hjemmeside, tilmelder dig
vores nyhedsbrev (elektronisk post), deltager i vores arrangementer, er medlem af et af de maritime netværk, vi administrerer eller indgår andre aftaler med os.
MARCODs behandling af dine personoplysninger lever op til de enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav,
der følger af persondataforordningen. MARCOD gennemgår løbende de registrerede personoplysninger og sletter de
personoplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Her henvises også til MARCODs slettepolitik. Det
samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som MARCOD ikke længere har noget grundlag
for at behandle.
I henhold til den gældende persondataforordning betragtes MARCOD som dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, du afgiver til os. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

Navn:

Fonden MARCOD Maritimt Center for Optimering og Drift

Adresse: Kattegatsiloen, Silovej 8, 9900 Frederikshavn
CVR nr.:

33803710

E-mail:

info@marcod.dk
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2.

Behandling af personoplysninger

Vi indsamler en række personoplysninger direkte fra dig. Dette gælder eksempelvis, når du tilmelder dig et af de maritime netværk, vi administrerer eller vores nyhedstjeneste, tilmelder dig et af vores mange arrangementer, benytter
vores hjemmeside eller sociale medier, retter henvendelse til os via e-mail/vores kontaktformular eller kontakter os
telefonisk.
MARCOD anvender cookies på vores hjemmesider for at få oplysninger om din adfærd på og brugen af hjemmesiden. Det er nærmere beskrevet i vores privatlivspolitik, hvilke oplysninger vi indhenter ved brug af cookies, og hvordan vi håndterer disse oplysninger. Du kan altid finde vores privatlivspolitik frit tilgængeligt på vores hjemmeside.
Når du retter henvendelse til os, behandler vi de personoplysninger, der fremgår af din henvendelse. Vi opfordrer
derfor til, at du ikke afgiver flere personoplysninger end det, der er nødvendigt for, at vi kan behandle din henvendelse. Derudover indsamler vi dit navn, e-mailadresse og evt. telefonnummer i forbindelse med, at du tilmelder dig
et af de maritime netværk, vi administrerer eller vores nyhedstjeneste.
MARCOD anvender alene dine personoplysninger til det eller de formål, de er indsamlet til.

3.

Medlemsvirksomhed

MARCOD er desuden facilitator for flere netværk inden for de maritime erhverv. Et medlemskab hos Maritime Network Frederikshavn, Serviceteam Skagen, Hanstholm Maritime Service Network, Aalborg Maritime Network og Hirtshals Service Group betyder, at du og din virksomhed/organisation automatisk er medlem af MARCOD og dermed kan
bruge MARCOD som sparringspartner og deltage i aktuelle og relevante arrangementer eller udviklingsprogrammer.
Til de maritime netværk yder vi administrativ support i form af sekretariatsbistand og økonomisk administration
samt agerer udviklingsressource, det vil sige, foretager strategiske analyser, faciliteter workshops og samarbejdsprojekter, udarbejder forretningsplaner for nye og eksisterende netværk samt arrangerer temamøder/studieture
For at kunne administrere et medlemskab og opkræve kontingent behandler vi kontaktoplysninger om medlemmerne, herunder navn, fysisk adresse, e-mailadresse og evt. telefonnummer.
De personoplysninger, vi typisk håndterer, er derfor kontaktoplysninger. Derudover er vi i nogle tilfælde forpligtede
til at indhente legitimation på bestyrelsesmedlemmer af hensyn til lovgivningen omkring registrering af ejerforhold i
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foreninger (Erhvervsstyrelsen) og reglerne omkring hvidvask (ekstern revisor). Disse oplysninger videregives umiddelbart efter modtagelsen, hvorefter de slettes hos MARCOD.

4.

Gennemførelse af arrangementer og projekter

MARCOD afvikler en lang række arrangementer i løbet af året, som har til formål at understøtte samarbejdet og udviklingen inden for det maritime erhverv. I den forbindelse håndterer vi ligeledes en række personoplysninger i form
af kontaktoplysninger på deltagerne til arrangementerne og de personer, som skal holde oplæg eller på anden måde
bidrage under arrangementet. Arrangementer udbydes ofte til flere, og ikke kun medlemmer.
Hvis de aftaler, vi indgår med en medlemsvirksomhed i et projekt medfører, at vi behandler personoplysninger på
vegne af medlemsvirksomheden, vil der blive udarbejdet en særskilt aftale herom.
Under afholdelsen af arrangementer vil vi lejlighedsvist tage nogle situationsbilleder, som lægges på de sociale medier. Formålet med at tage og dele disse billeder er at synliggøre og dokumentere de arrangementer, MARCOD afvikler. Dette er særligt vigtigt i og med, at MARCOD modtager ekstern støtte. Disse billeder tages i forbindelse med aktiviteter, og billederne har - ud over at vise personer - til formål at vise en bestemt begivenhed eller aktivitet. Vi vil dog
i alle tilfælde informere deltagerne om, at der tages billeder, ligesom vi til arrangementet vil opfordre til, at man giver os besked, hvis ikke man ønsker at være med på billederne.
Derudover vil MARCOD i forbindelse med blandt andet opstart eller afslutning af de projekter, vi iværksætter, tage
billeder af de relevante aktører. Disse billeder vil dels blive brugt som dokumentation for projektet og som branding
af projektet på de sociale medier og vores hjemmeside. De involverede parter vil altid blive spurgt, om de ønsker at
være med på billedet, ligesom de vil blive oplyst om, hvad billedet vil blive anvendt til.
MARCOD har udarbejdet en liste over maritime virksomheder i Nordjylland. Denne liste indeholder for nogle virksomheders vedkommende navn og direkte e-mailadresse på en kontaktperson i virksomheden. Listen anvendes kun
til MARCODs interne brug. Videregivelse og offentliggørelse af listen eller dele heraf kan kun besluttes af MARCODs
direktør, og i disse tilfælde vil oplysninger om specifikke kontaktpersoner altid blive slettet, så det kun er virksomhedens navn, adresse, og evt. CVR-nr., P-nummer og branchekode, der vil fremgå. Oplysninger, som allerede er tilgængelige i CVR-registret.
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5.

Videregivelse af personoplysninger

I forbindelse med afholdelsen af lukkede arrangementer og arrangementer i bestemte udvalg, vil der typisk blive udarbejdet en deltagerliste, som indeholder firmanavn og navn på deltager. Denne deltagerliste sendes i nogle tilfælde
ud til de øvrige deltagere i arrangementet, således at alle deltagere har mulighed for at se den samlede deltagerliste.
Det er vores vurdering, at alle deltagere har en interesse i at se deltagerlisten, og at alle deltagerne ligeledes har en
interesse i, at deres oplysninger bliver delt med de andre deltagere, da det at netværke altid vil være et af arrangementets formål.
Derudover vil vi som nævnt ovenfor offentliggøre billeder fra forskellige arrangementer og projekter.
Ud over ovennævnte videregiver MARCOD aldrig dine personoplysninger til tredjepart, medmindre du selv har givet
samtykke hertil, eller vi er forpligtet hertil i medfør af lovgivningen eller det regelsæt, der gælder for udførelsen af
projektet eller modtagelsen af finansiel støtte. I så fald vil deltagerne i arrangementet eller projektet blive orienteret
særskilt herom.

6.

Opbevaringsperiode

Der er fastlagt en række procedurer for sletning af dine personoplysninger. Opbevaringsperioden afhænger dog af,
hvad formålet med at behandle de pågældende personoplysninger er. Dette skyldes, at vi sletter dine personoplysninger, når formålet med at behandle dem ikke længere er til stede.
Der henvises i øvrigt til MARCODs slettepolitik.

7.

Sikker behandling af dine personoplysninger

Fonden behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller
ulovlig tilintetgørelse eller ændring, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen.
Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende. Derudover tager vi jævnligt
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backup af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirussoftware og firewalls.

8.

Ved ændringer i persondatapolitikken

Det kan være aktuelt og nødvendigt for fonden at ændre den gældende persondatapolitik, herunder f.eks. ved ændringer i vores arbejdsprocesser eller i lovgivningen. Vi forbeholder os derfor retten til at opdatere og ændre denne
persondatapolitik. Du vil altid kunne finde den gældende persondatapolitik på vores hjemmeside, og hvis vi ændrer
politikken væsentligt, vil vi give dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

9.

Dine rettigheder og klageadgang

Ovenfor er det beskrevet, hvilke personoplysninger fonden behandler om dig, hvad grundlaget er herfor, og hvor
længe de opbevares, idet vi har pligt til at informere dig herom. Hvis du har spørgsmål hertil eller ønsker yderligere
oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.
Hvis det er din opfattelse, at vi behandler urigtige eller vildledende oplysninger om dig, har du ret til at anmode om
at få rettet oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning, tager vi stilling til, om oplysningerne skal rettes.
Fonden imødekommer som udgangspunkt ethvert tilfælde sletning af dine personoplysninger. Dette gælder eksempelvis, hvis vi ikke længere har et formål med at behandle personoplysningerne, eller hvis du tilbagekalder et samtykke, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle dine personoplysninger. Hvis du ønsker at anmode os om at
slette dine personoplysninger eller tilbagekalde et samtykke overfor os, skal du derfor blot kontakte os.
Du har også altid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis vi modtager en sådan indsigelse, vil vi vurdere, om vi skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, imens vi vurderer indsigelsen. Derudover har du i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger på et elektronisk læsbart medie
(dataportabilitet).
Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, skal du sende en anmodning herom til fonden. Du kan rette henvendelse
til os ved at skrive til denne e-mailadresse: info@marcod.dk
Ud over ovenstående har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.
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Hvis du har spørgsmål i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at
kontakte os på ovennævnte mailadresse.
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