
INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den 25 maj 2018 träder ett nytt regelverk i kraft som ersätter personuppgiftslagen (PUL). Regelverket 
heter GDPR (General Data Protection Regulation) och är ett gemensamt regelverk för hela EU.

Eftersom Kungsörs Båtvarv AB måste behandla vissa personuppgifter rörande de båtägare som har båt på 
eller nyttjar en tillfällig tjänst på Kungsörs Båtvarv AB lämnas härmed följande upplysningar om uppgifter 
som vi har, varför vi har dem och hur de hanteras. 

Personuppgifter som vi har och varför

De uppgifter vi har om båtägare på Kungsörs Båtvarv AB är namn, postadress, telefonnummer, e-post och 
uppgifter om den båt som finns på varvet. Vi registrerar också betalningar som inflyter på grund av 
varvets debiteringar. 

Samma uppgifter registreras för de båtägare som står i kö för varvs- och/eller båtplats samt för 
vinterhamnsplats.

Kameraövervakning

Vi samlar också in uppgifter via de kameror som finns uppsatta på varvsområdet.  Någon registrering av 
dess uppgifter äger inte rum. Uppgifterna som tas in sparas i cirka två veckor och hanteras av styrelsen. 

Rättslig grund för insamlandet av uppgifter

Till grund för insamlandet av dessa uppgifter ligger det avtal som finns om vinter- och/eller sommarplats 
på Kungsörs Båtvarv AB som är slutet med oss och vi behöver dem för att kommunicera med båtägarna. 

För köande båtägare är grunden att uppgifterna behövs för att båtägaren i framtiden eventuellt ska kunna
ingå ett avtal med varvet.  

Till grund för kameraövervakningen har styrelsen lagt intresset av att skydda båtägarnas båtar och de 
tillbehör som förvaras på varvs- och hamnområdet mot såväl stöld som skadegörelse. 

Insamling och lagring av uppgifter

Uppgifterna vi har är de varvet fått av respektive båtägare. De finns i en accessdatabas som varvet 
hanterar. 

De personuppgifter som båtägaren försett varvet med lagras så länge som båtägaren har båt på varvet/i 
hamnen och står i något avtalsförhållande till varvet eller så länge som båtägaren står i kö för plats på 
varvet eller i hamnen. 

Dina rättigheter

Båtägare har alltid rätt att veta vilka personliga data vi lagrar och använder. Kopia av uppgifterna kan 
begäras ut och rättelse kan begäras av kontoret. Båtägare kan också begära att få sina uppgifter raderade 
när förutsättningar därför föreligger. 

Om en båtägare skulle ha några klagomål avseende varvets hantering av personuppgifter kan klagomål 
inges till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. 

För alla frågor om Kungsörs Båtvarv AB behandling av personuppgifter kontakta info@kbvarv.se
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