ANSÖKAN OM ”HHAB ‐ CARD” HOS HELSINGBORGS HAMN AB
”HHAB ‐ card” issued by/ beviljat av

Officer of Port of Helsingborg:
Card number/Kort nummer

The Applicant
I hereby apply for an “HHAB – card” for use in Port of
Helsingborg
FIRST NAME/Förnamn

LAST NAME/Efternamn

PASSPORT NUMBER/Pass nr or National ID ‐ Number

If Swedish (Födelsedata körkort [ÅÅÅÅMMDD‐XXXX])

Date/Datum

Signature/Underskrift

e‐mail/e‐post

Mobil phone

Vid ansökan skall din identitet styrkas med pass eller nationellt ID‐kort eller svenskt körkort. Vid ansökan fotograferas
du. Fotografi sparas av HHAB. Genom din ansökan ingår du även ett PUL avtal med HHAB – Se nedan.
”HHAB‐Card” som utfärdas är ditt PERSONLIGA kort och får EJ överlåtas för nyttjande av annan person!
En ID‐handling för användning vid passage hos HHAB utfärdas gratis, dock uttas en avgift för utfärdandet av en ny som
ersättning för en tidigare utfärdad som förkommit (borttappad m.m.) Normalt krävs ett även ärende i kombination
med utfärdat ”HHAB ‐ Card” för att passage in i hamnområdet skall beviljas.
PUL AVTAL
Helsingborgs Hamn AB [org.nr. 556024‐0979] (i fortsättningen förkortat HHAB), med följande adress och kontaktuppgifter: Box 821 (Besöksadress:
Oceangatan 3), 251 08 Helsingborg, tel. 042 – 10 63 00 Vx
HHAB begär att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till HHAB för att utfärda en behörighet som ger dig tillträde till våra anläggningar. HHAB har
ett lag krav om att kontrollera tillträdet till vår verksamhet där våra terminaler är en del av det globala sjöfartsskyddet.
De uppgifter vi avser att samla in och behandla är ditt namn inklusive personnummer och/eller passnummer och/eller nationellt ID nr inklusive
nationalitet och fotografi samt hur, när och var du använder den behörighet som ges dig till vår verksamhet. Vi samlar även några grundläggande
uppgifter för löpande vid behov kunna kommunicera direkt med dig.
Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Vill du inte lämna några uppgifter kan HHAB inte bevilja dig behörighet till vår
verksamhet/anläggning. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom HHAB, och vid behov av myndigheter, i syfte att utreda
händelseförlopp vid eventuella brott.
Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få
besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära
rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. De uppgifter som sparas är loggfiler från passage‐ och affärssystem eller motsvarande
där det framgår hur, var och när du använder din behörighet i vår verksamhet alt anläggning.

Helsingborgs Hamn AB, Box 821 (Head office: Oceangatan 3), SE-251 08 Helsingborg, Sweden
Phone: +46 (0)42-10 63 00, Fax: +46 (0)42-28 22 99, E-mail: information@port.helsingborg.se, www.port.helsingborg.se

