Privatlivspolitik
Senest opdateret 23. maj 2018

1.

Generelt

1.1

Det er af høj prioritet for Scenit at beskytte dine personoplysninger.

1.2

Denne politik (”Privatlivspolitikken”) forklarer overordnet hvilke personoplysninger, vi
indsamler om dig som job- eller praktikansøger, teaterproducent eller -arrangør, samarbejdspartner eller deltager til seminarer og lign. arrangementer afholdt af Scenit eller i forbindelse med Teaterbilletter-samarbejdet. Det beskrives, hvornår og hvorfor vi
indsamler oplysningerne, hvordan vi benytter dem, forudsætningerne for vores videregivelse til andre samt hvordan vi opbevarer dem sikkert.

1.3

For indsamling af oplysninger via Tereba, se databehandleraftaler for Tereba her
http://www.scenit.dk/persondata-i-tereba

2.

Hvem er vi

2.1

Scenit er en selvejende institution med det formål at styrke salg, synliggørelse, formidling af og dokumentation om scenekunst i Danmark . Scenit er registreret i Danmark
med CVR nummer 30 22 78 75.

2.2

Vi kan kontaktes på tlf. +45 35 24 01 00, via e-mail på info@scenit.dk eller på adressen
Nørrebrogade 52, 2., 2200 København N.

2.3

Afhængigt af forholdet mellem dig og os kan det i nogle tilfælde være nødvendigt for
os at behandle personoplysninger om dig.

2.4

Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger i de følgende afsnit.

3.

Informationer vi indsamler direkte fra dig

3.1

Uopfordrede ansøgninger om arbejde eller praktikplads
•

Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger om arbejde eller praktikplads.
Dermed foregår indsamling af personoplysninger direkte fra dig. Vi forbeholder os ret til at beholde uopfordrede ansøgninger i op til 6 måneder i tilfælde
af, at der skulle opstå en vakant stilling.

•

Der er typisk tale om personoplysninger som; navn, adresse, telefonnummer,
e-mailadresse, uddannelse, erhvervserfaring. Ansøgere bedes undlade at skrive CPR-nr. i uopfordrede ansøgninger.

3.2

Leverandører, samarbejdspartnere mv.
•

3.3

Deltagere til seminarer, workshops, åbne arrangementer o.l.
•

3.4

Vi anvender din e-mail til at sende dig informationer om nye tiltag, arrangementer, salgsstatistik, deadlines m.m., hvis du har tilmeldt dig det fælles formidlingstilskud via Scenit og/eller Teaterbilletter-samarbejdet. Se også afsnit
5.6.

Nyhedsbreve fra Tereba
•

3.6

Vi arbejder med invitationslister baseret på tilmeldinger til Teaterbillettersamarbejdet og andre samarbejdsforhold til seminarer, workshops, åbne arrangementer o.l. Oplever du, at du modtager uønskede invitationer, så kan du
altid bede om at blive slettet fra vore lister ved henvendelse til info@scenit.dk

Nyhedsbreve fra Scenit
•

3.5

Ved indgåelse af samarbejdsaftaler mv. indsamler vi en række personoplysninger, herunder eksempelvis navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
til kontaktpersoner.

Tereba-Nyt sendes til alle kulturvirksomheder, der har en profil i Tereba. Nyhedsbrevene omhandler formålet med Tereba og tilknyttede websites, opdateringer og modtagere af Tereba-feeds. Formålet med Tereba er at synliggøre
og dokumentere professionel scenekunst i Danmark samt at give teatrene
administrative lettelser.

Forespørgsler
•

Når du sender os en forespørgsel, anvender vi de informationer, du har oplyst
til at svare dig.

4.

Informationer vi indsamler fra tredjeparter

4.1

Vi modtager rutinemæssigt informationer fra Slots- og Kulturstyrelsen om godkendelser til formidlings- og refusionsordningerne. Vi henvender os på baggrund af de givne
oplysninger til den pågældende producent, hvis vedkommende undlader at ajourføre
oplysninger om godkendelser i Tereba.

5.

Formål og behandlingsgrundlag

5.1

Vores formål med behandlingen af dine personoplysninger er at sikre at synliggørelse
og dokumentation af professionel scenekunst i Danmark bliver så fuldstændig som
muligt. Samt at alle teaterproducenter får adgang til informationer om, hvordan Scenit
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og Tereba kan understøtte synliggørelse og dokumentation og sikre teaterproducenter administrative lettelser.
5.2

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondataforordningen (EU) 2016/679. Det betyder, at alle oplysninger, som vi indsamler eller modtager
om dig, behandles efter de behandlingsgrundlag, der findes i forordningen. Afhængigt
af forholdet mellem dig og os, og dermed hvilke informationer vi indsamler, kan behandlingsgrundlaget variere.
Nedenfor fremgår en nærmere præcisering af de forskellige formål og behandlingsgrundlag, som vi benytter for forskellige kategorier af registrerede.

5.3

5.4

5.5

Job- eller praktikansøgere
•

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at administrere
samtlige forhold vedrørende din ansøgning.

•

Hvis nødvendigt vil vi anmode om dit samtykke til at behandle dine almindelige og/eller følsomme personoplysninger, jf. Persondataforordningens artikel 6(1)(a) og artikel 9(2)(a).

Leverandører, samarbejdspartnere mv.
•

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at opfylde den aftale, vi har indgået.

•

Som udgangspunkt behandler vi dine oplysninger på baggrund af en aftale
mellem dig og os, jf. Persondataforordningens artikel 6(1)(b), eller fordi det er
nødvendigt for, at du senere kan indgå en aftale med os, jf. Persondataforordningens artikel 6(1)(b).

Deltagere til konferencer, workshops, åbne arrangementer o.l.
•

5.6

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af samarbejdsrelationen.

Nyhedsbreve
•

Scenit udsender nyhedsbreve til alle teatre og teaterproducenter, som enten
får administreret formidlingstilskud hos Scenit og/eller er en del af Teaterbilletter-samarbejdet. Nyhedsbrevene fungerer sammen med e-mails som Scenits informationskanal til de teatre, som vi servicerer på baggrund af kontrakt
eller samarbejdsaftaler. Nyhedsbrevene har til formål at informere teatrene
om rettigheder og pligter, salgsstatistik, nye initiativer samt deadlines for ansøgninger og markedsføring m.m.

•

Scenit opbevarer personoplysninger i form af navn og e-mail på kontaktpersoner hos de berørte teatre og teaterproducenter i 2 sæsoner.

•

Kontaktpersoner har altid ret til at få indsigt i de oplysninger, som Scenit opbevarer om dem, de har ret til at få korrigeret oplysninger og til at blive slettet.
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Enhver kan rette henvendelse til Scenit i forhold til indsigt, berigtigelse og evt.
sletning af personoplysninger.
5.7

Lovkrav
•

5.8

Vi er underlagt en række lovkrav, som kan gøre det nødvendigt for os at behandle dine oplysninger for at opfylde loven, f.eks. bogføringsloven, jf. Persondataforordningens artikel 6(1)(c).

Retskrav
•

Endelig forbeholder vi os til hver en tid at behandle dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for, at vi kan varetage vores interesser i en juridisk
tvist, jf. Persondataforordningens artikel 6(1)(e) og artikel 9(2)(f).

6.

Hjemmeside, herunder cookies

6.1

Punktet er gældende for Scenits hjemmesider, herunder www.scenit.dk, og alle andre
hjemmesider tilhørende Scenit, hvor andet ikke er angivet.

6.2

Om cookies

6.3

•

Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den
eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten.

•

En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet it-udstyr. Den gør
det muligt at genkende din computer/andet it-udstyr og samle information
om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser. Cookies kan dog
ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren/andet
it-udstyr bruges af en eller flere personer.

•

Vores hjemmeside anvender cookies. Du får information om, at vi sætter cookies, inden de sættes. Det er vi – og alle andre – forpligtede til. Læs mere på
Erhvervsstyrelsen.dk om cookies og det juridiske grundlag i ”Bekendtgørelse
om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger
i slutbrugeres terminaludstyr” (Cookiebekendtgørelsen).

Cookies til statistik
•

Første gang du lander på vores hjemmeside, ser du et banner med information om cookies til statistik. Hvis du klikker dig videre til endnu en side, eller hvis
du klikker ”OK”, sættes der cookies til at samle statistik, hvorefter banneret
forsvinder.
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•

Cookies til statistik bruges med henblik på at indsamle data om vores besøgendes trafikmønster på www.scenit.dk. Det gør vi for at kunne give dig den
bedst mulige brugeroplevelse på websitet. Vi anvender Google Analytics til
analyse af vores hjemmesider.

7.

Sikkerhed

7.1

Vi opretholder fornødne organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab,
ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne i Danmark og EU.

7.2

Ved vurderingen af, hvilket sikkerhedsniveau der er passende, tages der navnlig hensyn til de risici, som behandlingen udgør, navnlig ved hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger,
der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet.

8.

Opbevaringstid

8.1

Vi opbevarer dine data, indtil de ikke længere er nødvendige for os at behandle. I visse
situationer kan det være vanskeligt på forhånd at give en nøjagtig tidsramme,. Nedenstående afsnit viser vores ramme for behandlingstiden af dine oplysninger.

8.2

Leverandører, samarbejdspartnere mv.:
•

8.3

Deltagere til konferencer, workshops, åbne arrangementer o.l.
•

8.4

Slettes hurtigst muligt efter din afmelding.

Henvendelser fra dig:
•

8.6

Vi sletter dine afgivne personoplysninger med det samme, når du anmoder
om det.

Nyhedsbreve:
•

8.5

Oplysninger tilknyttet transaktioner mellem dig og os slettes som udgangspunkt senest efter den almindelige forældelsesfrist på 5 år efter udløbet af aftalen.

Opbevares som udgangspunkt i indtil 6 måneder efter endt behandling, medmindre journaliseringspligt eller kontraktlige forhold tilsiger andet.

Såfremt vi har grund til at opbevare dine oplysninger for at opfylde retlige forpligtelser,
der påhviler os, herunder f.eks. juridiske tvister, forbeholder vi os at opbevare dine oplysninger i længere tid og minimum indtil sagens afslutning.

5/6

9.

Deling af dine oplysninger

9.1

Vi deler dine oplysninger med tredjeparter, når det er nødvendigt. Ved tredjeparter
forstås følgende:
•

Godkendte databehandlere, som hjælper os med IT- eller andre tjenesteydelser

•

Andre offentlige myndigheder, hvor vi har et lovligt behandlingsgrundlag herfor

9.2

Vi deler også dine oplysninger med ovenstående eller andre tredjeparter, hvis vi er
forpligtet hertil som følge af lovgivningen, eller for at vi kan beskytte vores interesser i
en juridisk tvist.

10.

Dine rettigheder

10.1

Du har ret til at anmode os om indsigt i, berigtigelse eller sletning af personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan på samme måde anmode os om at begrænse vores
behandling, ligesom du kan gøre indsigelse over denne samt anmode os om at videresende oplysningerne til andre. Vi forbeholder os ret til at fakturere timeforbruget, hvis
anmodningen indebærer stor arbejdsbyrde for os eller vore underdatabehandlere.

10.2

Vi anbefaler, at du indledningsvis retter henvendelse til os, såfremt du er utilfreds med
vores behandling af dine personoplysninger. På den måde kan vi forhåbentlig finde en
løsning i fællesskab angående din forespørgsel.

10.3

Alle anmodninger om ovenstående kan fremsættes skriftligt på e-mail til direktør Johanne Prahl Steffensen, DPO, jp@scenit.dk.

10.4

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere herom samt finde Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk.

11.

Ændringer

11.1

Vi forbeholder os retten til at ændre Privatlivspolitikken. Vi vil lægge en notits på vores
hjemmeside i 30 dage efter ændringen er trådt i kraft.
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