Håndtering af personlige oplysninger
Nedenfor kan du læse, hvordan vi hos Korsør Havn beskytter dig og din data,
når du besøger vores website.
Vi sender kundeoplysninger krypteret, hvis du besøger
https://www.korsoerhavn.dk

Er du blevet oprettet hos Korsør Havn har du altid ret til at gøre indsigelse
mod registreringen og ret til indsigt i, hvilke oplysninger, vi har registreret om
dig. Du har i denne sammenhæng rettigheder jf. Persondataloven (også
kaldet GDPR i daglig tale). For yderligere information eller henvendelse om
indsigt kan du altid kontakte Korsør Havn via mail på info@korsoerhavn.dk

Den dataansvarlige på korsoerhavn.dk er Korsør Havn også kaldet: Korsør
Havn A/S.
Oplysninger afgivet til korsoerhavn.dk videregives eller sælges ikke videre til
tredjemand, og vi registrerer ingen unødvendige personfølsomme oplysninger.
Tilmelder du dig til nyhedsbrev registrerer vi din e-mail adresse og navn.
E-mail adressen videregives ikke til andre end ovenstående selskab.

Cookies hos Korsør Havn
Hos Korsør Havn anvender vi cookies. Det gør vi udelukkende for at gøre det
nemmere for dig at logge ind og for at vise dig relevante sider, når du besøger
Korsør Havn.
Hvad er en cookie?
En cookie er en lille fil, der indeholder oplysninger om du er ny- eller tidligere
kunde, hvilke produkter du besøger, samt andre forhold om din adfærd på

vores hjemmeside. Cookien lagres på din PC, Macintosh, tablet eller
mobiltelefon.
Bemærk at en cookie kan ikke identificere dig som person, men kun genkende
din PC, Macintosh, tablet eller mobiltelefon og derved sikre dig en tilpasset
udgave af vores website korsoerhavn.dk
Vi gemmer typisk en cookie i 12 måneder.
Korsør Havn bruger cookies til sporing, præference og tekniske formål.
Cookies bruges til at spore præstationer, forbedre hjemmesiden og forbedre
markedsføring.

Hvilke typen cookies bruger vi?
Når du bruger vores website, kan bl.a. følgende kategorier af cookies være
indstillet på din enhed:
First-party cookies
Disse cookies er indstillet af Korsør Havn. For det meste er de strengt
nødvendige for at du kan bevæge dig rundt på hjemmesiden og bruge dens
funktioner.
Third-party cookies
Ud over vores brug af disse applikationer kan visse tredjeparter og tilknyttede
partnere indstille og få adgang til cookies på din computer sammen med
web-beacons.

Google Analytics
Korsør Havn bruger cookies fra Google Analytics til at spore trafik på
hjemmesiden med det formål at forbedre hjemmesiden. Google Analytics
Cookie indeholder en retargeting cookie. Med retargeting gemmer Google en
cookie på din computer / enhed.

Google AdWords
Google AdWords-cookien bruges til at spore konverteringer fra annoncer i
Google-søgningen og i Google Display-netværket, såvel som retargeting.
Retargeting er anonym målretning af annoncer på tværs af Google
Displaynetværket.

Facebook
Facebook-cookien bruges til online adfærdsmæssig reklame og til
konverteringssporing i forbindelse med Facebook-annoncer.

HubSpot
Korsør Havn bruger Hubspot til marketing og CRM tracking. HubSpots
sporingskode angiver de følgende cookies, som du kan læse mere om på
deres website.

Website stats
Du har altid mulighed for at indstille din internetbrowser, så den giver en
advarsel, når du modtager en cookie. Bemærk at du også har mulighed for at
slå brugen af cookies helt fra i din browser.
Ønsker du at slette dine cookies, kan dette gøres fra din internet browsers
indstillinger. Hvis du har spørgsmål vedrørende dine cookies, kan du altid
henvende dig til Korsør Havn på info@korsoerhavn.dk

Ansvarsfraskrivelse
Korsør Havn tager forbehold for eventuelle ændringer af afgifter og priser
samt force majeure, herunder arbejdskonflikt mfl.

Generelle oplysninger
Korsør Havn
CVR: 31860954
Adresse: Gl. Banegårdsplads 4A, 4220 Korsør
Kontaktmail: info@korsoerhavn.dk
Telefon: 58 37 00 85

