Öckerö Maritime Center –
Integritetspolicy
Denna integritetspolicy beskriver hur Öckerö Maritime Center, org.nr. 857500-0321,
Björnhuvudsvägen 45, 475 31 Öckerö (ÖMC) behandlar dina personuppgifter. Med benämningen
”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss” nedan avses ÖMC.
ÖMC tillhandahåller utbildning inom sjösäkerhetsområdet och står under Sjöfartsverkets krav på
certifierad utbildning enligt STCW.
För att tillhandahålla dessa tjänster och tillhörande kundservice, behöver vi behandla
personuppgifter. ÖMC är personuppgiftsansvarig för sådan behandling och behandlar alltid
personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning. ÖMC arbetar aktivt
med att skydda dina personuppgifter genom att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder.
Vi vill vara transparanta med vilka uppgifter om dig som vi behandlar och för vilka ändamål. Därför
ber vi dig läsa igenom vår integritetspolicy som beskriver vår behandling av dina uppgifter och som
också redogör för de rättigheter du har enligt lag. Om du har några frågor angående vår behandling
av dina personuppgifter får du gärna höra av dig till oss. Du hittar kontaktuppgifter längst ned i detta
dokument (punkt 4).

1.
Vilka personuppgifter behandlar vi, varför, på vilken laglig grund och hur
länge behandlar vi dem?
Vi samlar in personuppgifter direkt från dig, men vi kan också få uppgifter om dig från din
arbetsgivare eller ett företag du representerar. ÖMC inhämtar också uppgifter om dig från
folkbokföringsregistret.
I sammanställningen nedan finns information om vilka personuppgifter vi behandlar och varför vi
behandlar dem (ändamål), vilken laglig grund vi har för behandlingen och hur länge vi behandlar dina
personuppgifter för respektive ändamål.
Det är frivilligt att lämna personuppgifter till ÖMC, men många uppgifter behöver vi för att kunna
tillhandahålla våra utbildningar eller för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig eller en
tredje part. Vill du inte lämna personuppgifter till oss kan vi inte tillhandahålla våra
utbildningstjänster.
•
•
•

Du som har ett konto hos oss och använder våra tjänster
Du som kontaktar ÖMC:s kundservice i egenskap av privatperson
Du har kontakt med ÖMC i egenskap av kontaktperson för ett företag/organisation

1.2

Rättsliga anspråk

Utöver vad som nämns ovan kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att kunna
fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att kunna ta tillvara våra eller tredje mans
rättigheter. Den lagliga grunden för sådan behandling är en intresseavvägning där det berättigade
intresset är vårt eller tredje mans intresse av att kunna tillvarata sina rättigheter.
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Den lagliga grunden för vår behandling är vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår
utbildningsverksamhet i första hand enligt berörda myndigheters krav men också för att i största
möjliga mån kunna tillvarata våra kunders intressen.
1.3

Mailkorrespondens

Vi kan komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller uppgifter om dig som tredje
part och vi kan därför även komma att behandla sådana uppgifter om dig.
1.4

Lagringstid

Lagringstiden varierar beroende på vilka uppgifter som lagrats och styrs i viss mån av lagliga krav om
lagringstid. När vi bedömer att uppgifterna inte längre är nödvändiga för oss kommer dessa att raderas.

2.

Till vem lämnar vi vidare personuppgifterna och var behandlar vi dem

Vi kan komma att lämna ut vissa av dina personuppgifter till våra uppdragsgivare som t.ex.
Sjöfartsverket, (SUI) Sjöfartens Utbildningsinstitut och andra samarbetspartner.
I samband med fartygsförlagd utbildning lämnar vi också ut personuppgifter till berörda rederier.
De uppgifter vi kan komma att lämna ut till våra uppdragsgivare är dina personuppgifter,
telefonnummer och tidigare genomgångna utbildningar liksom uppgifter om din arbetsgivare.
Våra uppdragsgivare är personuppgiftsansvariga för deras behandling av dina personuppgifter.
Vi lämnar även ut dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter
för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som
säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och våra
instruktioner. Som exempel på tredje parter som vi lämnar ut dina personuppgifter till kan vara ITbolag som tillhandahåller system vi använder eller support till oss, mediebyråer för distribution av
nyhetsbrev och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller och
identitetskontroller.
Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att vi lämnar ut
sådana personuppgifter.
ÖMC och ÖMC:s samarbetspartners behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom
EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, kommer ÖMC att vidta åtgärder
för att se till att personuppgifterna fortsätter att vara lika skyddade och även vidta de åtgärder som
krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU och EES.
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3.

Dina rättigheter

3.1

Din rätt till information och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi
behandlar om dig och hur vi behandlar dem. Du har också rätt att få en kopia av de personuppgifter
vi har om dig. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan i punkt 4.
Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag med
korta intervaller emellan, får vi antingen vägra att gå din begäran till mötes, eller ta ut en avgift som
täcker de administrativa kostnader som din begäran medför oss.
3.2

Din rätt till rättelse och radering av dina personuppgifter

Om dina personuppgifter är felaktiga eller är ofullständiga har du rätt att begära att vi rättar eller
kompletterar sådana personuppgifter.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter (vilka anges i
EU:s dataskyddsförordning). Under förutsättning att din förfrågan faller inom en av dessa
omständigheter, kommer vi radera dina uppgifter.
3.3

Din rätt att invända mot direktmarknadsföring

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring,
innefattande profilering för sådana ändamål. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för
detta ändamål ber vi dig att meddela oss detta genom att kontakta oss. Du hittar våra
kontaktuppgifter nedan, se punkt 4.
3.4

Din rätt att kräva begränsning

Under vissa förutsättningar som närmare anges i EU:s dataskyddsförordning, har du rätt att kräva att
behandlingen begränsas. Om du har denna rätt, kommer sådana personuppgifter, med undantag för
lagring, endast behandlas med ditt samtycke, eller för att fastställa, göra gällande eller försvara
rättsliga anspråk för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som
rör ett viktigt allmänintresse.
3.5

Din rätt till dataportabilitet

Under vissa förutsättningar som närmare anges i EU:s dataskyddsförordning, har du rätt att få ut de
personuppgifter vi har om dig, som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och
maskinläsbart format. Förutsatt att det är tekniskt möjligt, har du rätt att få uppgifterna överförda
direkt till en annan personuppgiftsansvarig.
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3.6

Din rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra
kontaktuppgifter nedan, i punkt 4. Du har även rätt att lämna in ett klagomål på vår
personuppgiftsbehandling till:
Datainspektionen/
Integritetsmyndigheten
(myndigheten byter namn till Integritetsmyndigheten under år 2018)
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se
www.datainspektionen.se
4.

Kontakta Öckerö Maritime Center

Du kan kontakta oss på följande sätt:
-Via e-post: kundservice@omc.nu
-Via telefon: +46 (0)31 97 65 90

Björnhuvudsvägen 45, Box 1088, 475 22 Öckerö. Phone: 46 (0)31 97 65 90. Fax: 46 (0)31 96 23 99
Email: info@sjosakerhet.nu www.sjosakerhet.nu

