EKSTERN PERSONDATAPOLITIK FOR DANSK TEATER
Dansk Teater er brancheorganisation og arbejdsgiverforening for teatre og scenekunstproducenter
i hele Danmark. Som led i vores arbejde behandler vi personoplysninger, og vi lægger stor vægt
på at behandle disse personoplysninger sikkert og inden for rammerne af reglerne for databeskyttelse. I persondatapolitikken kan du læse til hvilke formål, vi behandler personoplysninger, hvordan
vi passer på de oplysninger, vi modtager samt hvilke rettigheder, de personer, oplysninger vedrører, har.
DATAANSVARLIG
Dansk Teater er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om
dig, og som opsamles om medlemmer, andre parter og besøgende på vores hjemmeside. Hvis
Dansk Teater fungerer som databehandler, vil vi foruden lovgivningen altid være underlagt en
skriftlig databehandleraftale, der beskriver, hvordan vi beskytter persondata.
Vores kontaktoplysninger er:
Dansk Teater
Farvergade 27, opg. D, 1. sal
1463 København K
CVR-nr.: 33915365
Telefon: 70270707
E-mailadresse: post@danskteater.org
BRUG AF HJEMMESIDE
•

•

•

•
•

•

Formål:
Når du besøger vores hjemmeside www.danskteater.org, opsamler vi data om dig for at
kunne foretage statistik, optimere hjemmesiden og benytte huskefunktioner.
Vi behandler følgende typer oplysninger:
IP-adresse, operativsystem og browserversion samt dato og klokkeslæt for besøget på
hjemmesiden.
Cookies:
Vi placerer cookies på din enhed med det formål at optimere funktionerne på hjemmesiden.
Vi lagrer ikke personhenførbare oplysninger i cookies, men oplysninger om din adfærd på
hjemmesiden. Du kan altid sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan vælge at slå cookies helt fra ved at vælge de relevante indstillinger i din
browser. Læs desuden vores cookie-politik.
Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af:
Databeskyttelsesforordningens artikler: 6, stk. 1, litra a.
Opbevaring af personoplysninger:
Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket
sædvanligvis afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler.
Videregivelse af oplysninger:

Vi bruger cookies på vores hjemmeside til at fastlægge, hvem der besøger den, samt til at
føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. I den forbindelse videregiver vi oplysninger til tredjeparten Google Analytics, der opbevarer og behandler oplysningerne for os. Oplysningerne i statistikken er anonyme og bliver ikke koblet til den enkelte bruger. Du kan
læse mere om placering af cookies i vores cookie-politik.
INDMELDELSE (medlemsadministration- og service)
•
•

•
•

Formål:
Tegning af medlemskab.
Vi behandler følgende typer oplysninger:
Almindelige personoplysninger fx: navn, kontaktoplysninger, titel på kontaktpersoner, samt
generelle virksomhedsoplysninger, herunder teatrenes årsregnskaber til brug ved beregning af kontingent.
Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af:
Databeskyttelsesforordningens artikler: 6, stk. 1, litra b.
Opbevaring af personoplysninger:
Dansk Teater opbevarer personoplysninger indsamlet til brug for indmeldelse, så længe en
fortsat behandling er nødvendig for, at Dansk Teater kan overholde Dansk Teaters forpligtigelser jf. vores vedtægter, samt så længe vi er pålagt at skulle opbevare oplysninger i henhold til lovgivningen.

NYHEDSBREVSMODTAGELSE
•

•
•

•

Formål:
Udsendelse af nyhedsbreve med relevante oplysninger til medlemmer og til eksterne nyhedsbrevsmodtagere om f.eks. arrangementer, nyheder om scenekunstbranchen og øvrigt
om Dansk Teaters arbejde.
Som medlem modtager du medlemsnyhedsbreve med relevante informationer om organisationen, arrangementer mv.
Har du tilmeldt dig vores eksterne nyhedsbrev, modtager du nyhedsbrevet ca. 2 gange om
måneden. Som medlem modtager du ikke automatisk det eksterne nyhedsbrev.
Når du tilmelder dig et af vores arrangementer enten som medlem eller ikke-medlem benytter vi os af digitale platforme, hvorigennem vi behandler dine oplysninger.
Vi behandler følgende typer oplysninger:
Almindelige oplysninger som navn, telefonnummer, e-mailadresse og stillingsbetegnelse.
Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af:
Databeskyttelsesforordningens artikler: 6, stk. 1, litra a samt artikel 6, stk. 1, litra b (for
medlemmer).
Opbevaring af personoplysninger:
Vi opbevarer personoplysninger om medlemsteatre, så længe der er en relevant retlig interesse heri.
Personoplysninger indsamlet i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve opbevares indtil
denne service frameldes.
Personoplysninger indsamlet i forbindelse med tilmelding til arrangementer slettes efter arrangementets afholdelse, eller så længe vi finder det relevant i statistisk øjemed.

Personoplysninger videregives ikke af Dansk Teater, men ikke-personfølsomme oplysninger kan blive brugt af tredjeparten Mailchimp, hvorigennem vi udsender nyhedsbreve. Du
kan læse Mailchimps persondatapolitik for abonnenter her og desuden altid framelde dig
nyhedsbreve fra Dansk Teater.
JURIDISK RÅDGIVNING
•

•

•

•

•

Formål:
Medlemsservice.
For at yde medlemsservice behandler vi oplysninger om ansatte og tilknyttede personer
hos vores medlemmer. Da vi rådgiver vores medlemmer om personsager kan behandlingen af personoplysninger ske i forbindelse med fagretlige sager, retssagsførelse, løbende
rådgivning eller overenskomstforhandlinger. For de kontaktpersoner på medlemsteatret,
som vi har rådgivningen for, behandler vi navn, kontaktoplysninger, ansættelsesforhold og
korrespondance. Derudover behandler vi personoplysninger om de personer, som den personaleretlige sag vedrører. Oplysningerne kan vedrøre medlemsteatres ansatte eller andre
personer, som indgår i de pågældende sager. Nogle gange vurderer vi, at vi i en konkret
sag har tavshedspligt, og at det er umuligt, eller det vil kræve en uforholdsmæssigt stor indsats for os at give besked til alle om vores behandling af personoplysninger. Skulle du have
nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
Vi behandler følgende typer oplysninger:
Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, alder, køn, telefonnummer, e-mailadresse, løn og anciennitet.
Cpr-nummer.
Særlige kategorier/følsomme oplysninger, fx fagforeningsforhold og helbredsoplysninger
Strafbare forhold
Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af:
Databeskyttelsesforordningens artikler: 6, stk. 1, litra a, b og c., 9 stk. 1, litra a, b, e, og f og
databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Når vi behandler CPR-numre sker det med hjemmel i
databeskyttelseslovens § 11.
Opbevaring af personoplysninger:
Så længe en fortsat behandling er nødvendig, for at Dansk Teater kan overholde retlige forpligtigelser fx for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares.
Personoplysninger kan videregives til – og kun når det er nødvendigt for at vi kan varetage
vores medlemmers ovennævnte interesser:
Modparter i sager, fx fagforeninger og modparts advokat.
Kommuner, fx i sager vedrørende dagpengerefusion.
Eksterne rådgivere, fx advokater og revisorer.
Domstole (byretter, landsretter og Højesteret).
Nævn (Ligebehandlingsnævnet, Ankestyrelsen).
Arbejdsmarkedsfonde.
Pensionsselskaber tilknyttet overenskomster.
Ministerier og styrelser.

MARKEDSFØRING

•

•

•
•

•

Formål:
Markedsføring af egne, medlemsteatres eller samarbejdspartneres begivenheder og aktiviteter på hjemmeside og sociale medier.
Vi behandler følgende typer oplysninger:
PR-fotos og –videoer: Det er en del af vores arbejdsgang, at vi inden brugen af fx PR-fotos
indhenter samtykke fra den eller de optrædende på fotos og i videoer samt ophavsmanden/-mændene (medmindre billedet er markeret med ”fri afbenyttelse”). Vi krediterer desuden altid ejeren af det pågældende foto eller den pågældende video samt evt. medie/kilde.
Pressemeddelelser og artikler: Når vi deler online artikler og tilsendte pressemeddelelser
via vores kanaler krediterer vi altid det pågældende medie og ophavsmanden/-mændene.
Personoplysninger, der indsamles i forbindelse med at besøge og/eller følge vores facebookside ”Dansk Teater” og facebook-gruppen ”Dansk Teaters forum for erfaringsudveksling”, behandles som beskrevet i facebooks privatlivs- og cookiepolitik. Oplysninger, som vi
får adgang til via ”like-knap”, deling af opslag samt kommentarfelter bruges ikke af organisationen.
Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af:
Databeskyttelsesforordningens artikler: 6, stk. 1, litra a og b.
Opbevaring af personoplysninger:
Vi opbevarer personoplysninger i form af fotos og videoer, så længe det stadig er relevant
for os i markedsføringsøjemed. Hvis opbevaringen har grundlag i en kontrakt med
den/dem, der optræder på billedet, vil det fremgå af kontrakten, hvor længe billedet/videoen
opbevares. Vi sletter jævnligt uaktuelt materiale fra vores fotoarkiv.
Personoplysninger videregives ikke, men kan som sagt deles på digitale platforme som led
i vores markedsføring og på baggrund af samtykke.

POLITISK INTERESSEVARETAGELSE
•

•

•
•

•

Formål:
Politisk interessevaretagelse, medlemsservice og udarbejdelse af analyser og
statistisk materiale.
Vi behandler følgende typer oplysninger:
Almindelige personoplysninger, fx: navn, adresse, alder, køn, telefonnummer, stilling emailadresse.
Særlige kategorier/følsomme oplysninger: fagforeningsforhold og politisk overbevisning.
Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af:
Databeskyttelsesforordningens artikler: 6, stk. 1, litra a, b og f.
Opbevaring af personoplysninger:
Dansk Teater opbevarer personoplysninger om medlemmer indsamlet til brug for politisk
interessevaretagelse, så længe medlemskabet består, og herefter alene så længe der er en
legitim interesse heri. Dog ajourføres oplysninger om medarbejdere hos medlemmer fx hvis
en medarbejder fratræder.
Oplysninger om ikke-medlemmer fx journalister, politikere, embedsmænd eller personer,
som Dansk Teater samarbejder med mv. ajourføres løbende og slettes, når formålet med
behandlingen ikke længere er til stede.
Personoplysninger kan videregives til:

Interessenter, myndigheder og andre aktører, som Dansk Teater er i kontakt med som led i
vores politiske interessevaretagelse.

JOBSØGNING HOS DANSK TEATER
•
•

•

•

•

Formål:
Rekruttering af nye medarbejdere.
Vi behandler følgende typer oplysninger:
Hvis du søger et job hos os, behandler vi de personoplysninger, som du selv har givet os
eller oplysninger fra andre, som du har samtykket til, at vi må kontakte. Det gør vi, for at vi
kan vurdere din ansøgning og dig.
Opbevaring af personoplysninger:
Vi gemmer alle ansøgninger i en periode på op til 6 måneder, såfremt du har givet samtykke hertil, så vi kan være sikre på, at vi finder den rette kandidat til stillingen, dog maksimalt i den periode, der er en legitim interesse hertil.
Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af:
Databeskyttelsesforordningens artikler 6, stk. 1, litra a og litra b og 9, stk. 2, litra a, da vi behandler oplysninger, som du selv har fremsendt til os med henblik på at opnå ansættelse.
Derudover behandles oplysninger med hjemmel i databeskyttelseslovens § 12.
Personoplysninger videregives ikke.

Sikkerhed – sådan passer vi på personoplysningerne
Dansk Teater har vedtaget tekniske- og organisatoriske foranstaltninger for at sikre vores
behandling af personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt
uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse. Det betyder bl.a., at der er implementeret både
fysiske og tekniske foranstaltninger fx i form af adgangskontrol, adgangskoder og kryptering samt
løbende back up af data.
Dansk Teaters medarbejdere er instrueret i, hvordan de må behandle personoplysninger, og der er
vedtaget interne retningslinjer for, hvad de skal gøre i tilfælde af brud på persondatasikkerheden.
Ved brug af eksterne databehandlere til håndtering af persondata, indgår Dansk Teater en skriftlig
databehandleraftale, der sikrer, at gældende regler bliver overholdt. Det samme gælder for vores
It-systemleverandør, MICO, som sikrer løbende opdateringer og sikkerhedstjek af Firewall og viruskontrolprogram.
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har
ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til
en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på www.datatilsynet.dk.
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler
dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Dokumentoplysning
Dette er 2. version af Dansk Teaters persondatapolitik.

