
Bådelauget Kignæs Mole 
 

Oversigt over behandling af personoplysninger vedr. medlemmer og lejere af 

havneplads. 

Udarbejdet på grundlag af Databeskyttelsesforordningen – marts 2019 

 

Dataansvarlig  

Bådelauget Kignæs Mole 

CVR 50313158 

Hovedgaden 149, 3630 Jægerspris 

Hjemmeside: www.kignaeshavn.dk  

Mailadresse:  kignaeshavn@mail.dk 

 

Fælles dataansvarlig 
Bådelaugets formand 

(Navn og kontaktoplysninger fremgår 

af Bådelaugets hjemmeside) 

Den dataansvarliges repræsentant 
Bådelaugets havnefoged 

Bådelaugets kasserer 

(navn og kontaktoplysninger fremgår af Bådelaugets hjemmeside) 

Formål  
Indgåelse og administration af medlemskab af Bådelauget Kignæs Mole 

og samt af leje af plads i Kignæs havn 

Kategorier af registrerede / personoplysninger  
Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:  

a) Medlemmer  

b) Personer der har lejet plads i havnen 

Oplysninger, der behandles:  
Navn, adresse, mailadresse, telefon/mobiltelefonnr. og båddata 

Modtagere af personoplysningerne 
Kun bestyrelsesmedlemmer og havnefoged har adgang til personoplysningerne.  

Oplysningerne videregives ikke til tredjemand med undtagelse af  

a) SKAT ved retsligt påbud. 

b) Politiet ved retsligt påbud. 

Sletning 
Oplysninger om medlemmer/pladslejere opbevares mens medlemskab/lejeaftale består. Ved ophør slettes 

oplysningerne med undtagelse af oplysninger, der evt. er en del af regnskabsmateriale og dermed skal 

opbevares i fem år i overensstemmelse med bogføringsloven 

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger 
Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med interne retningslinjer, som bl.a. fastsætter 

rammerne for autorisation- og adgangsstyring og logning.  

Fysisk materiale opbevares aflåst 

 

 

http://www.kignaeshavn.dk/
mailto:kignaeshavn@mail.dk


Bådelauget Kignæs Mole 
 

                     Persondata håndtering 

 

Kassereren: 

Ved køb af plads i vand eller på land i Bådelauget Kignæs Mole, indhentes køberens navn, adresse, 

telefonnummer og mailadresse. 

Oplysninger anvendes til at føre en medlemsliste/oversigt over medlemmer. 

Medlemslisten ligger elektronisk på kasserens PC samt i papirform - i aflåste lokaler. 

Der udarbejdes et medlemsbevis til medlemmet. Orange til plads i vandet og blå til plads på land. 

Af medlemsbeviset fremgår medlemmets nr. i Bådelauget Kignæs Mole samt navn og adresse. 

Medlemsbeviserne udleveres til medlemmerne via havnekontoret. 

Kopi af medlemsbeviser opbevares elektronisk samt i papirform hos kasseren - i aflåste lokaler. 

Indhentelse af ovenstående oplysninger om medlemmet anvendes udelukkende til styring af 

medlemslisten, samt opkrævninger af kontingenter. 

Når et medlem sælger sin plads, slettes medlemmet fra medlemslisten. 

 

Havnefogeden (HF): 

HF modtager 2 til 4 gange om året en papirversion af medlemslisten med navn – adresse – mobilnr – mail 

adr. – den printede version returneres til kassereren efter sammenligning, ved næstfølgende 

månedsafregning. 

Der tilføres oplysninger om bådoplysninger for plads i vand samt plads på land.  

HF kan ud fra oplysningerne kontakte ejere, hvis der er uregelmæssigheder ved både eller udstyr. Desuden 

danner listen grundlagt for direkte informationer til medlemmer om aktioner for brugere med relation til 

havnens aktiviteter. 

Oplysninger opbevares kun elektronisk på HFs PC som opbevares under lås og sikret ved 2 gange koder. 

Kun HF har afgang til oplysninger. 

Ved udmeldelse bliver oplysninger slettet ved årlig rensning af data. (nytår). 

 

Marts 2019 


