Fortegnelse over behandling af data på Odense Filmværksted i forbindelse med Persondataforordningen af 25.5.2018
Jf. databeskyttelsesforordningens artikel 30, stk. 1 (GDPR).
Dataansvarlig
Virksomhed
Adresse
CVR-nummer
Telefonnummer
E-mail
Formål
Behandlingens formål

Odense Filmværksted
Pantheonsgade 5, 2.
27455905
25578822
info@ofilm.dk

Formålet med persondata på Odense Filmværksted:
- Vi modtager ansøgninger om økonomisk støtte (alm. persondata)
- Ved udbetaling af støtte modtager vi kontooplysninger
- Kontooplysninger slettes ved projektets ophør
- Kontaktoplysninger gemmer vi sammen med film og færdigmeldingsblanket – i forhold til
at kunne arrangere visninger af talenternes film
- For at kunne skabe netværk mellem talenter gemmer vi kontaktoplysningerne
- For at kunne lave statistik

Kategori af registrerede personer og kategorierne af personoplysninger
Kategori af registrerede personer:
Talenter
Ansøgere til støtteordninger
Ansatte
Fastansatte samt løstansatte på B-honorar og praktikanter
Oplysninger, der behandles om de registrerede personer:
Almindelige oplysninger:
For talenter:
Almindelige personoplysninger:
Navn, Adresse, Telefonnummer, Mail, Kontonummer
For ansatte:
Medarbejderoplysninger:
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For bestyrelsesmedlemmer:

Videoovervågning:

I forbindelse med ansættelse bliver der udover almindelige personoplysninger indsamlet
cpr.nummer. Oplysningerne indføres i en personalemappe, der opbevares i et aflåst skab samt
elektronisk i en mappe med password. Ved ophør af ansættelse slettes alle oplysninger om
medarbejder både fra mappen samt digitalt.
Bestyrelsesoplysninger:
I forbindelse med tiltrædelse i bestyrelsen på Odense Filmværksted bliver personoplysninger
gemt. Oplysningerne gemmes slettes ved udtrædelse af bestyrelsen.
Lokalerne på Pantheonsgade 5, 2.sal videoovervåges. Optagelserne videregives ikke med
mindre:
- den person der optræder på optagelserne, har givet sit samtykke til videregivelsen
- videregivelsen sker til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed

Kategorier af modtagerne af personoplysninger, herunder modtagere i tredjelande
Kategorier af modtagere, til hvem
Oplysninger videregives ikke
oplysninger er eller vil blive videregivet,
herunder modtagere i tredjelande og
internationale organisationer
Tredjelande og internationale organisationer
Oplysninger om overførsel af
Oplysninger videregives ikke
personoplysninger til tredjelande eller
internationale organisationer
Tidsfrister for sletning
Tidspunkt for sletning af oplysninger

Talenter:
Ansøgninger gemmes i tre år efter afslutning af støttet projekt
Færdigmeldinger slettes ikke i henhold til formål.
Ansatte:
Ansættelseskontrakter slettes efter ansættelsens ophør
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Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
Beskrivelse af tekniske og organisatoriske
Data opbevares i mapper med password og i aflåste arkivskabe.
sikkerhedsforanstaltninger
Dataansvarlig:
Ledelsen på Odense Filmværksted er ansvarlig for at alle medarbejdere er orienteret om
persondataforordningen og efterlever retningslinjerne.

Samtykke
Nyhedsbrev:
Mailadresse og navn står i vores distributionsliste og slettes, så snart man meddeler, at man ikke
længere ønsker at abonnerer på vores nyhedsbrev. Dine oplysninger deles ikke med andre.
Talenter:
Ansøgninger gemmes i tre år efter afsluttet dit projekt. Derefter slettes de. Oplysninger deles
ikke med eksterne parter.
Anmodning om indsigt
Man kan sende en anmodning om indsigt i egne personlige oplysninger, i forhold til:
- hvem der får adgang til de indsamlede oplysninger
- information om, hvor personoplysningerne stammer fra
- en fortegnelse over, hvilke personoplysninger der behandles, hvorfor og hvordan.
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