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Privatlivspolitik for Teatercentrum 

Maj 2018 (opdateret marts 2023) 

 

Teatercentrums dataansvar 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort 

fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og 

gennemsigtig behandling. 

 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til 

bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun 

personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, 

og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

 

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

Teatercentrum er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i 

overensstemmelse med lovgivningen. 

 

Kontaktoplysninger: 

 

Kontaktperson: Bjarne Thanning 

Adresse: Nørregade 26, 1. sal, 1165 København K, Danmark 

CVR: 2587 5648 

Telefonnr.: (+45) 3530 4400 

Mail: info@teatercentrum.dk 

Websites: www.teatercentrum.dk og www.aprilfestival.dk  

 

 

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger: 
 

Almindelige personoplysninger: 
 

• Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse  

• Oplysninger om arbejdsfunktioner og bankkontonummer 
 

 
Her indsamler vi oplysninger 
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder: 

 
• Informationer hentet fra TeReBa – Teater Register Basen 

• Informationer fra din arbejdsgiver 

 
Teatercentrums formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål. 

http://www.teatercentrum.dk/
http://www.aprilfestival.dk/
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Formål med behandling af dine oplysninger: 

  

• Teatercentrums organisering og gennemførelse af Aprilfestival eller andre 

af Teatercentrums aktiviteter 

• Udsendelse af informationer og nyhedsbreve 

• Levering af ydelser du har bedt os om 

• Administration af din relation til os 

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser. 

 

 

Samtykke 

Vi udsender kun nyhedsbreve og materiale om vores virksomhed med samtykke fra 

dig. 

 

Med hensyn til oplysninger indhentet via TeReBa vil vores behandling af dine 

personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Derfor 

indhenter vi ikke dit samtykke til brug af disse oplysninger. Ønsker du ikke, at vi 

behandler dine oplysninger, skal du henvende dig til den person/virksomhed, der har 

indtastet oplysningerne i TeReBa. 

 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til 

enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

 

Hvis vi indhenter personoplysninger om børn og unge (f.eks i forbindelse med 

håndtering af KulturCrew), foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at 

afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en 

forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.  

 

 

Videregivelse af dine personoplysninger 

I forbindelse med f.eks. håndtering af festivaler o.lign. sker der videregivelse af 

oplysninger om deltagelse via relevant materiale, f.eks. programmer, kontaktlister 

o.a.  

 

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.   

 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler 

dine personoplysninger som modtager af nyhedsbrev eller som deltager i Aprilfestival 

med oplysninger via Finbas – Festival-Informationsbasen. 

 

Nyhedsbrevmodtager 
Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og efter lovmæssige forskrifter. Oplysninger 
bliver slettet, hvis du vælger ikke længere at modtage vores nyhedsbrev. 
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Deltager i festival eller andre aktiviteter 

Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode efter afvikling af Aprilfestivalen eller 

andre af Teatercentrums aktiviteter til planlægningsformål og afrapporteringsformål.  
Oplysningerne bliver helt slettet efter 5 år 
 

Vi opbevarer dog visse oplysninger om Aprilfestivalen til statistik og lignende, så 

længe de har historisk værdi. 

 

 

Dine rettigheder 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler 

personoplysninger om dig: 

 

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 

• Retten til indsigt i egne personoplysninger 

• Retten til berigtigelse  

• Retten til sletning  

• Retten til begrænsning af behandling 

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 

• Retten til indsigelse  

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, 

ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du i starten af dette 

dokument eller på vores hjemmeside. 

  

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine 

personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så 

fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. 

Datatilsynet. 

 

 

Revidering af privatlivspolitikken  

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til 

anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til 

enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved 

væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.   

 

 


