
Håndtering af persondata ved Danse- og spilletræf for børn og unge 

  
Jvf. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger.

1. Formål: 
Til arrangementet indsamles kun 'almindelige' persondata med det formål at holde styr på
indbetaling, at kunne kommunikere med deltagere, hjælpere og instruktører, samt 
indplacere deltagerene på hold alt efter danse-/spilleerfaring. 
Desuden for at kunne sende en invitation til sidste års deltagere.

Derudover indsamles data for at kunne udbetale honorarer og driftsudgifter.

2. Data: De indsamlede oplysninger består af
  

- navn
- adresse
- tlf. nr.
- email adresse
- alder
- antal år, som man har danset og/eller spillet
- evt. instrument
- evt. medlemskab af en danse- eller spilleforening
der samles i en deltagerliste, som anvendes af arrangørerne og instruktørerne.

- evt. bankkontonummer for instruktørerne
som alene anvendes af arrangørerne.

3. Indsamling af data: 
Alle oplysningerne indsamles ved tilmeldingen på hjemmeside eller hos instruktørerne.
Ovennævnte oplysninger kræver ikke samtykkeerklæring.

4. Ansvarlig: Arrangørerne er ansvarlige for at opbevare oplysningerne sikkert og i øvrigt 
følge de her beskrevne regler. 

5. En forkortet deltagerliste indeholdende navn, adresse og tlf.nr udsendes til alle deltagere
bl.a. for at kunne arrangere samkørsel.
Gamle deltagerlister kan opbevares på computer af kassereren i op til 3 år.

6. Adgang og ansvar: 
Deltagerne har selv indtastet egne oplysninger og har pligt til at oplyse, hvis der sker 
ændringer, eller der er fejl i oplysningerne. 

Arrangører og instruktører må ikke udlevere deltagerlisten eller uddrag heraf til 3. part 
uden de omhandlede deltageres accept.

7. Billeder og video inkl. lyd på hjemmesiden:
Situationsbilleder fra danse- og spilletræffet kan frit lægges på træffets hjemmeside og 
bruges i PR-materiale for træffet og kræver ikke samtykke fra de implicerede.

Arrangører:
Musikskolelærer Inger Bach Eibye, 
Danseinstruktør Henrik Larsen,
Hanne Troen, Poul Møller

den 21. juni 2018 – rev. april 2021


