
Håndtering af persondata på Lynæs Havn 

(General Data Protection Regulation, GDPR) 
 

Identifikation af persondata : 

Lynæs Havn opbevarer data om personer, der er eller har været ejer eller lejer af en bådplads på havnen. 

For disse personer registreres følgende data : 

- Navn og adresse 

- Mailadresse 

- Telefonnummer 

- Pladsnummer 

- Bådnavn og type 

- Økonomiske transaktioner knyttet til pladsen (køb, salg, opkrævning af afgifter og gebyrer, bådløft 

og håndtering, udleje af udstyr som stativ mv)  

- Kontonummer til udbetalinger 

- Sagsdokumenter i forbindelse med eventuelle tvister, rykkere og fogedsager 

Data lagres dels i økonomisystemet, og dels i fysisk form i aflåste arkivskabe. 

 

Registering og opbevaringsperiode : 

Ovennævnte data registreres når køb eller lejemål indgås, og opbevares i 5 år efter salg eller lejemålets 

fraflytning. Perioden skyldes, at de økonomiske transaktioner indgår som dokumentation for havnens 

økonomi, og dermed er omfattet af Bogføringsloven. Der kan således ikke begæres sletning af dokumenter 

og data tidligere end ovenfor angivet. 

 

Data indsigt : 

Ejere eller lejere kan – mod behørig identifikation – få fuld indsigt i ovennævnte egne data ved skriftlig 

henvendelse til havnekontoret (mail eller brev). Såfremt kopier ønskes af sagsdokumenter, udfærdiges de 

mod betaling af de faktiske omkostninger forbundet med kopiering (tidsforbrug plus kopiudgifter). 

 

Tilsagn om anvendelse af data : 

Når der indgås købs- eller lejeaftale, accepteres samtidigt at havnen må sende mails vedrørende havnens 

drift, herunder information om generalforsamling, arrangementer på havnen, bådoptagning/isætning, 

vejrlige og trafikale forhold mv. Havnen videregiver ikke disse data til trediepart uden forudgående accept. 

 

Databehandlere : 

Havnen registrerer ovennævnte data i et medlems- og økonomisystem, der findes i ”skyen” hos E-conomic.  

En undtagelse herfra er juridiske sager, hvor dokumenter dels opbevares i papirkopi på havnekontoret, og 

dels hos havnens advokat, Lone Munk Jensen, Partner, advokat (L) 

August Jørgensen Advokater 

Roskildevej 10A, 1. 

3400 Hillerød 

CVR-nr. 89041112 

 


