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AB GUST. MAGNUSSONS EFTR. – VARBERG

GDPR - VÅR INTEGRITETSPOLICY
Med anledning av den nya dataskyddsförordning (EU General Data Protection Regulation, GDPR 2016/679), som trädde i kraft den 25 maj 2018, har vi uppdaterat våra rutiner och upprättat
en integritetspolicy som beskriver hur vi på Magnusson Shipping hanterar personuppgifter. Nedan integritetspolicy beskriver behandlingen av dina personuppgifter och gäller när du
använder våra tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.
Denna policy kommer att uppdateras kontinuerligt och senaste versionen kommer alltid finnas online på vår hemsida (www.magnusson.se).
PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Aktiebolaget Gust. Magnussons Eftr., org.nr. 5561-304261, Sjöallén 14, 43244 Varberg , Sverige,
är personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.
EXTERNA PERSONUPPGFITER SOM VI HANTERAR
Främst hanterar vi personuppgifter rörande våra kunder och leverantörer, samt sjömän. Personuppgifterna kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och annan information
som du lämnat till oss, direkt eller indirekt, eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och ditt företag som kund. Vi hanterar på myndigheters begäran
sjömäns personuppgifter, för de sjömän som anlöper svenska hamnar där vi är fartygsagent.
PERSON- OCH KONTAKTUPPGIFTER
Data: Förnamn, efternamn och kontaktuppgifter (email, jobbtitel, telefonnummer, postadress, etc.).
Hanteras: När du interagerar med någon på vårt företag vid en affärsmässig kontakt.
Hanteringen baseras på följande lagstöd: Berättigat intresse i att driva vår dagliga verksamhet och att kunna erbjuda dig vår service, samt för att kunna uppfylla avtal.
KOMMUNIKATION
Data: Kommunikation med oss via telefon, e-mail, brev, sms, etc.
Hanteras: När du kontaktar oss eller vi kontaktar- eller informerar dig genom olika former av affärsmässig kontakt.
Hanteringen baseras på följande lagstöd: Berättigat intresse i att driva vår dagliga verksamhet och att kunna erbjuda dig vår service.
FARTYGS PRE-ARRIVALS
Data: Förnamn, efternamn, födelsedatum, nationalitet, födelseort, passnummer, jobbtitel, kön, personligt innehav av alkohol- och tobaksvaror, plats och datum av tio senaste anlöpshamnar,
ETA, kontaktuppgifter till fartyget och fartygets CSO (Company Security Officer).
Hanteras: När fartyg lämnar in anlöpsuppgifter till svenska myndigheter via oss (Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Kustbevakningen samt Tullmyndigheten).
Hanteringen baseras på följande lagstöd: Rättslig förpliktelse gentemot nämnda myndigheter, för att kunna erbjuda fartyg att anlöpa svenska hamnar.
KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER
Inom vår tjänsteutövning samlar vi inte in, registrerar eller bearbetar några känsliga personuppgifter, om du inte själv har försett oss med känsliga personuppgifter för specifik support,
matallergier/specialkost som härrör till hälsoinformation om dig själv. I sådant fall kommer vi alltid att efterfråga samtycke innan vi samlar in informationen för ett specifikt syfte.
VARFÖR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER
- För att erbjuda professionell befraktnings- och skeppsmäkleritjänst till dig och ditt företag.
- För att kommunicera och ge dig god service.
- För att ge dig relevant information om skeppningar, fartygspositioner, lastförslag, marknadsinformation och liknande.
- För att fullgöra vårt åtagande mot dig och ditt företag, genomföra avtal, hantera bokningar- och frakter, samt agera fartygsagent gentemot rederier- och dess fartyg.
- För att uppfylla lagkrav och förordningar, exempelvis gentemot myndigheter som kräver information om fartyg- och dess besättningsmän för de anlöp som vi hanterar.
HUR VI SKYDDAR DINA UPPGIFTER
Vi värnar om din integritet och skyddar dina personuppgifter med både tekniska och organisatoriska åtgärder, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.
HUR LÄNGE VI SPARAR DINA UPPGIFTER
Vi sparar dina personuppgifter så länge vi finner dem relevanta för att fullfölja det syfte som klargörs i denna integritetspolicy.
VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER
Dina personuppgifter används av anställda på Magnusson Shipping. Vår IT-partner har access till våra servrar för teknisk support och underhåll men inte rättigheter att behandla
personuppgifter i några utav våra register. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig som kund eller på
grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Om personuppgifter behöver vidarebefordras till tredje part begränsas
dessa uppgifter till minimum för ändamålet. Vi vidarebefordrar eller delar aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.
DATAÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND
Vi överför bara personuppgifter till länder utanför EU/EES om landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att
du lämnar dina personuppgifter till oss, eller medgivit ditt samtycke på förhand.
DINA RÄTTIGHETER
- Du har rätt, i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig.
- Om dina uppgifter hos oss är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade, raderade eller begränsa vår behandling utav dina personuppgifter, utöva din rätt till
dataportabilitet och invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som
exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.
- Om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss via mail eller telefon. Kontaktinformation nedan.
KONTAKTINFORMATION
Behöver ni kontakta oss så når ni oss på, telefon: 0340-666630, e-mail: agency@magnusson.se.

