Oplysning om musikskolens behandling af dine personoplysninger
I forbindelse med musikskolens arbejde behandler musikskolen dine personoplysninger.
Dette har vi som dataansvarlige pligt til at oplyse dig om efter persondataforordningens
artikel 13. Vi behandler oplysninger om:
 Navn, adresse, Cpr.nr., telefonnr., mail, alder, skole- og klasseoplysninger
I forbindelse med tilskud og revision videregiver musikskolen oplysninger om cpr.nr, samt
informationer omkring fag til Danmarks Statistik for at dokumentere antallet af elever og
undervisere.
Behandlingen sker med udgangspunkt i databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e.
Vi gemmer dine oplysninger i 5 år efter eleven er gået ud af musikolen pga. revisionskrav,
hvorefter oplysningerne slettes eller arkiveres, hvis vi har pligt til dette.
Dine rettigheder i forbindelse med behandlingen
Du har ret til at se, hvilke oplysninger kommunen behandler om dig (indsigtsret) og du har
ret til at få rettet oplysninger om dig, som er urigtige.
Hvis du har givet samtykke til at musikskolen offentliggør portrætbilleder af dig (eleven) kan
du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte musikskolen. Hvis du vælger at
trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling på baggrund
af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.
Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til, hvordan kommunen skal behandle dine personoplysninger, er du
velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver: Daniel Bach, Den
Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening, Bygaden 2, 2630 Taastrup.
Send sikker post gennem e-boks: Direkte link
Såfremt du ikke har Nem-ID kan databeskyttelsesrådgiveren kontaktes på dpo-d@htk.dk eller
tlf. 23 99 05 19. Vi opfordrer til, at du ikke sender fortrolige og følsomme oplysninger pr.
mail.
Klageadgang
Hvis du er utilfreds med kommunens behandling af dine personoplysninger, er du
velkommen til at klage over behandlingen. Klagen kan indgives skriftligt, mundtligt eller
telefonisk til musikskolen.
Du kan også klage direkte til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk.
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