Databeskyttelse – Gl. Ålbo
Indsamling, behandling og opbevaring af persondata

1) Kendskab i virksomheden
Alle ansatte er informeret om den nye databeskyttelsesforordning, herunder en
gennemgang af, hvilke oplysninger vi indsamler, til hvilket formål og hvordan vi passer på
oplysningerne.

2) Hvilke personoplysninger behandler vi?
På danske overnattende gæster:
· Navn
· Adresse
· Telefonnummer
· Nationalitet
· Evt. e-mailadresse

Derudover registrerer vi gæstens køb af pladens ydelser med henblik på afregning af ophold.

På udenlandske overnattende gæster:
· Fulde navn
· Adresse
· Nationalitet
· Fødselsdato
· Ankomstdato
· type af og nummer på pas eller anden rejselegitimation
· Evt. telefonnummer
Derudover registrerer vi gæstens køb af pladens ydelser med henblik på afregning af
ophold.
På ansatte på campingpladsen:
· Navn
· Adresse
· Telefonnummer
· E-mailadresse
· CPR-nr.
· Kontooplysninger

3) Formål med indsamling og behandling
· opfylde lovkrav
· indberetning af lovpligtig statistik til Danmarks Statistik vedr. overnattende gæster
(antal og nationalitet)
· efter gæsters eget ønske at kunne sende information om campingpladsens
serviceydelser
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4) Hvor længe gemmer vi oplysninger?

Alle ovenstående oplysninger gemmes i 5 år af regnskabsmæssige årsager.
Oplysninger modtaget på mail slettes efter 3 år

5) Opbevaring af persondata
Elektronisk opbevaring i passwordbeskyttet it-system.
Kopi af ansættelseskontrakter og lønsedler opbevares i aflåst pengeskab.
Data deles ikke med tredjeparter.

6) Databehandler og dataansvarlige
Ejerne er campingpladsens eneste databehandlere og dataansvarlige.

7) Information til registrerede
Campingpladsens databeskyttelsespolitik er offentliggjort på hjemmesiden www.glaalbo.dk
8) I politikken fremgår det bl.a., hvem der behandler oplysninger, formålet med
behandlingen, herunder det retlige grundlag for behandlingen samt hvor længe
oplysningerne gemmes. Derudover oplyser vi om de registreredes rettigheder under den
nye forordning.

9) Registreredes rettigheder
Alle oplysninger om gæster behandles i ét samlet booking- og administrationssystem,
CompuCamp fra firmaet CompuSoft A/S.
Vi kan således hurtig give registrerede et overblik over, hvilke oplysninger vi behandler om
dem via systemfunktionen Indskrivning samt rette evt. urigtige oplysninger ). Ønsker den
registrerede at få sine oplysninger slettet, gøres dette hurtigt og sikkert via
systemfunktionen Indskrivning F6 /slet.

Retlig grundlag for behandling af personoplysninger
Campingpladsen registrerer personoplysninger om overnattende gæster, som bestemt i
Udlændingebekendtgørelsen § 52 og Pasbekendtgørelsen § 30.
Derudover registrerer campingpladsen persondata
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