
 
 
 
 

Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup 

 
Til Andelshavere, pladslejere m.fl.  
 
 

 
 
12. November 2018 
Erik Hansen  

 

Oplysning om Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn A.m.b.a.`s 
privatlivspolitik i relation til Persondataforordningen. 
 
Du modtager denne mail, fordi du er registreret i Andelsselskabet Egensedybet, Otterup 
Lystbådehavn A.m.b.a.`s database med følgende oplysninger: 
 

• Navn 
• Adresse 
• E-mailadresse 
• Telefonnummer 
• Bådtype, bådnavn, bådfabrikat samt bådens mål 
• Fartøjets forsikringsoplysninger 
• Klubmedlemskab 
• Evnt. Din funktion i relation til havnen ( bestyrelsesmedlem, frivilligt arbejde diverse udvalg 

m.m) 
• Evnt. Bankoplysninger ( kun ved bådpladsoverdragelse ) 

 
Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn A.m.b.a. indsamler, behandler og opbevarer 
relevante almindelige personoplysninger som angivet ovenfor til brug for administration af 
Lystbådehavnen. Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysningerer, at behandlingen er 
nødvendig til opfyldelsen af kontrakten med dig, jfr. Persondataforordningen artikel 6, stk.1, litra b.  
 
Dine personoplysninger opbevares så længe, du er Andelshaver/har en kontrakt. Ved ophør hermed 
slettes oplysningerne med undtagelse af oplysninger, der er en del af regnskabsmateriale og skal 
opbevares i fem år i overensstemmelse med bogføringsloven. 
 
Du har til hver en tid ret til at få indsigt i dine oplysninger, få rettet fejl, få begrænset behandlingen 
og få dine oplysninger udleveret digitalt. 
 
Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger med undtagelse af oplysninger, der indgår i 
regnskabsmateriale. 
 
Ønsker du at gøre brug af ovenfor nævnte muligheder, skal du give skriftlig besked til 
Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn A.m.b.a. via mail til: 
mailto:bestyrelsen@otteruplystbaadehavn.dk 
 
 
 



 
 
Du kan klage over behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. 

 
På Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn A.m.b.a.`område vil der blive taget billeder 
fra de forskellige aktiviteter i løbet af året, der kan ses i fotogalleriet på lystbådehavnens 
hjemmeside. 
 
I Lystbådehavnens masteskur er placeret en telefonliste til brug for kontakt med Andelshaver hvis 
der opstår problem med båd på Andelshavers plads. 
 
Nærværende information kan også ses eller downloades på hjemmesiden:  
 
www.otteruplystbaadehavn.dk 
 

 
 

På bestyrelsens vegne 
 
Erik Hansen 
Formand 
 
 
 


