
PERSONDATAFORORDNINGEN 

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 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.  

Vi behandler følgende personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse 

 

Glostrup Amatør Scenes privatlivspolitik: 

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde f.eks. personoplysninger, der er tillagt en højere grad af 

beskyttelse som CPR-nummer/Oplysninger om strafbare forhold ved indhentning af børneattest, kontaktes 

offentlige myndigheder. 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger: 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.  

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser. 

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne 

behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som håndtering af dine 

medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne, opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og 

betaling af kontingent, videregivelse af dine almindelige personoplysninger til DATS. 

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode 

efter din udmeldelse af foreningen. 

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. 

Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine 

personoplysninger til de formål, der ikke er beskrevet ovenfor.  

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.  

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

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør. Af praktiske og 

administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for 

din udmeldelse af foreningen. 

 

Foto/video og videoovervågning 

Fotos af prøver mv vil vi altid indhente accept til at bruge billederne i reklame medfør fra personerne som 

optræder på billederne. 

Videoer af forestillinger anvendes kun internt og til reklame og kun med de medvirkendes accept. 

 

Teatret er videoovervåget 24 timer i døgnet for din og vores sikkerhed.  



Kameraerne anvendes samtidigt under forestillinger som ”se med” for skuespillere og teknikere foran og 

bag scenen. Billeder og video gemmes i max. 30 dage jf. lov om videoovervågning og gennemses kun når 

der er mistanke om hændelser. Der er kun adgang til videoerne for teatrets bestyrelse.  

Video og billeder videregives ikke til andre, medmindre der observeres en strafbar hændelse. I så fald vil 

billeder/video blive overdraget til politiet.  

Teaterets kameraer kan ikke tilgås fra internettet. 

 

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. 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. 

 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. 


