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Indledning
Iht. til EU forordning 2016/679 af 27. april 2016 vedr. beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger, der sikrer fysiske personers grundlæggende rettigheder og
frihedsrettigheder – navnlig retten til beskyttelse af personoplysninger, har bestyrelsen vedtaget
følgende persondata politik.

Foreningens strategi og formål
Skibsforsikringen Frederikshavn G/F (herefter: Foreningen) har en strategi og et formål, der sigter
mod at sikre danske fiskere en tidssvarende forsikringsdækning til konkurrencedygtig pris.
Foreningens virkeområde er begrænset til danske erhvervsfartøjer.

Dataansvarlig
Dataansvarlig er Skibsforsikringen Frederikshavn G/F, Auktionskaj 5, 9970 Strandby.

Formål med behandling af personoplysninger
Formålet med registrering og behandling af personoplysninger er at kunne udstede policer til
kasko- samt ansvarsforsikring, behandle skader og til generel identifikation af Foreningens kunder.
Data behandles ikke yderligere.
Hovedparten af de registrerede data, er offentligt kendte oplysninger, såsom cvr-numre, navne,
adresser og lignende.
Foreningen formidler lovpligtig arbejdsskadeforsikring på vegne af Tryg, hvor der i et vist omfang
er data med cvr-numre. Skadesbehandling med dertilhørende personlige oplysninger behandles af
Tryg, og opbevares ikke af Foreningen.

Kategorier af personoplysninger
Foreningen opererer med følgende kategorier af juridiske og fysiske personer:
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Kunder
Forsikringsmæglere
Reparatører
Andre interessenter.

Fællesnævneren for disse kategorier er, at Foreningen registrerer oplysninger om cpr/cvr nummer,
navn, adresse og oplysninger om betalings- og opkrævningsforhold.
Oplysninger anvendes ved opkrævning af præmie, udbetaling af eventuel bonus, og udbetaling af
erstatninger og lignende.

Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne
For at kunne honorerer de indgåede aftaler med kunder, der hovedsageligt omfatter elektroniske
udbetalinger, videregive Foreningen oplysninger til betalingsformidlingerne om kunder eller
betalingsmodtagere – der er nødvendig for at gennemføre pågældende transaktioner til
overholdelse af indgået aftale.
Endvidere videregives Foreningens oplysninger til offentlige myndigheder, i det omfang det følger
af gældende lovgivning.

Indsigt i Foreningens registreringer
Den registrerede har til enhver tid ret til at få fuldt indblik i hvad Foreningen har registreret om
pågældende. Endvidere kan den registrerede kræve, at fejlagtige registreringer berigtiges, der
også er i Foreningens interesser, eller at oplysninger om pågældende slettes.

Brud på persondatasikkerheden
Foreningens forretningsomfang er ikke komplekst, og omhandler kun kasko- og ansvarsforsikring
af fiskefartøjer. Data anvendes til identifikation og behandles, som nævnt, ikke yderligere.
I relation hertil er de indsamlede data offentligt kendte oplysninger, såsom cvr-numre, navne,
adresser, telefonnummer og lignende.
Foreningen formidler lovpligtig arbejdsskadeforsikring på vegne af Tryg, hvor der i et vist omfang
er data med cpr-oplysninger.
Skadesbehandling med dertil tilhørende personlige oplysninger behandles af Tryg, og opbevares
ikke af Foreningen.
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Det vurderes derfor, at omfanget og kompleksiteten af Foreningens forretning, og under
hensyntagen til det tekniske niveau hvorpå personoplysninger behandles, at Foreningens
nuværende it-sikkerheds setup udgør en tilstrækkelig databeskyttelse.
Dette sikres igennem ajourføring og opdatering af styresystemer, virusprogrammer, diverse
programpakker og overvågning fra Foreningens it-leverandør, der er underlagt datatilsynets krav jf.
Foreningens it-sikkerhedspolitik.
Skulle der ske brud på persondatasikkerheden vil Foreningen underrette de implicerede om
bruddet uden unødigt ophold

Klageadgang
Der kan klages over Foreningens behandling af personoplysninger til Foreningen selv;
Skibsforsikring Frederikshavn, Auktionskaj 5, 9970 Strandby. E-mail: frh@skibsforsikring.dk og
Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. E-mail: dt@remove-this.datatilsynet.dk
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