
Persondataforordningen 

Vi passer på dine personlige oplysninger 
Når du ansøger Odense Filmværksted, registrerer og behandler vi personoplysninger af forskellig art om 
dig. Vi sætter stor ære i at sikre, at behandlingen overholder persondataforordningen og den til hver tid 
gældende danske persondatalovgivning. 
 
Hvor kommer oplysningerne fra? 
Der er tale om personoplysninger, du selv har givet os på dit ansøgningsskema eller ved kontakt til os på 
Odense værksted. 
 
Hvilke oplysninger behandler vi? 
Der er primært tale om dit navn, adresse, telefonnummer, billede og kontonummer, hvis du får økonomisk 
støtte. Derudover gemmer vi oplysninger om de af dine projekter, der har fået støtte. 
 
Hvordan behandler vi dine oplysninger? 
Konkret gør vi følgende, når vi behandler din ansøgning: Vi modtager dine oplysninger i Jotform og gemmer 
dine oplysninger i vores arkiv. 
 
Formål med behandlingen 
Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er relevant, til følgende formål: 

• Udbetaling af økonomisk støtte 
• Udlån af udstyr: kontaktoplysninger, hvis udstyret ikke bliver afleveret rettidigt. 
• Filmvisninger: Du bliver kontaktet, hvis din film skal vises offentligt. 
• Netværk: Der bliver formidlet kontakt igennem os, hvis andre vil bruge dig i en 

filmproduktion. Dine kontaktoplysninger bliver ikke udleveret uden samtykke. 
• Film: Vi gemmer færdigmeldte film og oplysninger herom. 
• Statistik 

Hvem behandler dine oplysninger? 
Dine personlige oplysninger er udelukkende tilgængelige for relevante personer, det vil sige ansatte på 
Odense Filmværksted og de øvrige værksteder i Fonden Filmtalent. Ved samtykke fra dig kan vi videregive 
oplysninger til vores samarbejdspartnere i Screen Talent Europe. 
 
Dine rettigheder 
Du har: 

• Ret til at få adgang til dine personoplysninger (indsigtsret). 
• Ret til at få rettet/berigtiget eventuelle urigtige personoplysninger. 
• Ret til at få slettet personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige til at opfylde det 

formål, de blev indsamlet til. 
• Ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger. 
• Ret til at kunne flytte de oplysninger, du selv har givet (dataportabilitet). 
• Ret til at tilbagekalde et eventuelt samtykke, uden at det berører lovligheden af 

behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækning heraf. 
• Ret til at få oplyst kilden til oplysningerne – dvs. hvem der har leveret oplysningerne til 

Odense Filmværksted. 
• Ret til at klage til Datatilsynet. 



Kontaktinformationer 
Som nævnt kan du få mere præcis information om vores behandling af dine personlige oplysninger ved 
henvendelse til direktør for Odense Filmværksted, Mette Bihl. 

Tlf.: 25578822 
mette@ofilm.dk  
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