Privatlivspolitik for FSK Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri
Producentorganisation – november 2019
Denne politik forklarer, hvordan FSK-PO Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri
Producentorganisation ("FSK-PO", "vi", "vores" eller "os") behandler dine
personoplysninger i forbindelse med generel drift og administration af
foreningens aktiviteter.
Dataansvarlig
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine
personoplysninger er:
FSK-PO Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Producentorganisation
CVR-nr. 36 21 97 42
Nordhavnsvej 6 A
3000 Helsingør
Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine
personoplysninger, er du meget velkommen til at kontakte foreningens
formand på telefon +45 21227243 eller soeren@skaansomtkystfiskeri.dk.
Beskrivelse af behandlingen
Nedenfor har vi redegjort for til hvilke formål, at vi behandler dine
personoplysninger.
Oprettelse af medlemskab
I forbindelse med oprettelsen af dig som medlem af foreningen vil vi behandle
en række personoplysninger om dig.
Vi bruger personoplysningerne til at registrere dig i vores medlemssystem
samt til at kommunikere med dig.
Vi behandler en række almindelige oplysninger om dig, herunder
kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse,
fartøjskategori og fartøjsnavn og nummer.

Kilden til personoplysninger vil altid være dig selv eller offentlige registre som
fartøjsregistret.
Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b og 6.1.f i
persondataforordningen (2016/679), herunder for at forfølge vores legitime
interesse i at kunne håndtere oprettelsen af dit medlemskab.
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller
de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares
oplysningerne i 5 år efter din udmeldelse af foreningen, herunder for at
overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.
Opkrævning af kontingent
I forbindelse med opkrævning af kontingent vil FSK- PO udfører en række
behandlinger af personoplysninger om dig.
Vi bruger personoplysningerne til at kontakte dig via e-mail og i visse tilfælde
telefon eller fast adresse.
Vi behandler en række almindelige oplysninger om dig, herunder dit
kutternummer, dit kutternummer, din adresse og din e-mail.
Kilden til personoplysninger vil altid være dig.
Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af persondataforordningen.
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller
de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares
oplysningerne i 5 år efter din udmeldelse af foreningen, herunder for at
overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.
Bogføringsmateriale opbevares i medfør af bogføringsloven i 5 år plus
indeværende regnskabsår.

Kommunikation med vores medlemmer
I forbindelse med kommunikation med vores medlemmer vil vi behandle en
række personoplysninger om dig.

Vi behandler en række almindelige oplysninger om dig, herunder e-mails og i
visse tilfælde telefonnummer.
Kilden til personoplysninger vil altid være dig selv eller offentlige registre som
De Gule Sider.
Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af persondataforordningen.
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller
de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares
oplysningerne i 5 år efter din udmeldelse af foreningen, herunder for at
overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.
Generel drift og administration af FSK-PO
I forbindelse med FSK-POs generelle drift og muligheder for at sikre
medlemmernes interesser, vil vi behandle en række personoplysninger om
dig.
Vi bruger personoplysningerne til at lave målrettet kommunikation baseret på
landsdel og fartøjskategori. I visse tilfælde også i kommunikation og
verifikation overfor myndighederne.
Vi behandler en række almindelige oplysninger om dig, herunder
kutternummer.
Kilden til personoplysninger vil altid være dig selv.
Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 6, og overholder
dataforordningens bestemmelser.
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller
de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares
oplysningerne i 5 år efter din udmeldelse af foreningen, herunder for at
overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.
Bogføringsmateriale opbevares i medfør af bogføringsloven i 5 år plus
indeværende regnskabsår.
Opfyldelse af krav i forbindelse med status som producentorganisation
I forbindelse med FSK-POs forpligtigelse som producentorganisation, vil vi
behandle og indhente en række personoplysninger om dig.

Vi bruger personoplysningerne til at udfylde de forpligtigelser vi har som
producentorganisation, herunder forpligtigelser i Kommissionens henstilling af
3. marts 2014 om udarbejdelse og gennemførelse af produktions- og
afsætningsplaner.
Vi behandler en række almindelige oplysninger om dig, herunder
kutternummer, landingsdata og verifikation overfor myndighederne. Vi
indhenter dit samtykke for at tilgå disse oplysninger. Du kan til hver en tid
trække dit samtykke tilbage.
Vi overholder dataforordningens bestemmelser, og vi opbevarer dine
personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil
oplysningerne behandles.
Modtagere
Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og videregiver ikke
oplysningerne til tredjeparter, ligesom de ikke overføres til lande uden for
EU/EØS.
Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, herunder
databehandlere, som bistår FSK-PO med drift af foreningen eller varetagelse
af foreningens og dens medlemmers interesse.
Samtykke
Hvis vi behandler dine personoplysninger på grundlag af samtykke, kan du til
enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det (se også nedenfor
under "Dine rettigheder").
Dine rettigheder
 Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine
personoplysninger.
 Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine
personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger
begrænset
 Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit
samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din
tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen
foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

 Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet,
i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
(dataportabilitet).
 Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed,
f.eks. Datatilsynet.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på telefon +45
21227243 eller soeren@skaansomtkystfiskeri.dk.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er
derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde
- dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med
behandlingsaktiviteterne.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores
hjemmeside.

