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FORMÅL 
BIO Huset registrerer og behandler personoplysninger på foreningens medlemmer, 
sponsorer og frivillige samt kunder, der reserverer og køber billetter til film og 
kulturelle arrangementer. I henhold til EU Persondataforordningen har vi udfærdiget 
denne privatlivspolitik – BIO Husets privatlivspolitik og dataansvar, der har til formal 
at redegøre for, hvordan vi behandler disse personoplysninger og dermed sikre, at 
denne databehandling er i overensstemmelse med de retningslinjer, der er angivet i 
forordningen. 
 
KONTAKTOPLYSNINGER 
 
Daglig koordinator: Mogens Kjærskov 
Telefon:  +45 23 32 37 14 (man. til tor. 09:00 – 12:00) 
Mail:  info@biohuset.dk 
 
Data ansvarlig:  Niels K. Kjærgaard 
Telefon:  +45 29 73 41 17 
Mail:  itsupport@biohuset.dk 
 
Bestyrelse:  Tove Severinsen (formand) 
Telefon:  +45 61 27 32 85 
Mail:  toveseverinsen@mail.dk 
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BIO Husets privatlivspolitik og dataansvar 
 
GENERELT 
Vi registrerer og behandler almindelige personoplysninger til klart definerede formål 
og ud fra berettigede og legitime interesser og oplysningerne anvendes udelukkende 
i overensstemmelse med det formål, som der er indsamlet til.  
 
SAMTYKKE 
Personoplysninger registreres og opbevares udelukkende, såfremt den person, som 
oplysningerne handler om, har givet sit samtykke. Normalt vil vi tolke det således, at 
når en person fx selv melder sig ind i vores forening, tegner et sponsorat eller melder 
sig som frivillig og afgiver personoplysninger, så ligger der et samtykke heri. 
 
De registrerede personoplysninger videregives aldrig til trediepart. 
 
HVILKE DATA REGISTRERER VI 
Vi registrerer og behandler følgende almindelige personoplysninger: 

• navn, adresse, mailadresse og telefonnummer 

• medlemsnummer, frivillig-nummer, VIP-nummer (sponsor) 
 
HVORFOR REGISTRERER VI DISSE DATA 
For at kunne drive en medlemsforening, har vi brug for at registrere personoplysninger 
på aktive medlemmer og disse data indsamles for at kunne opkræve kontingent og 
fremsende relevant information om kommende aktiviteter i biografen. Medlemmer af 
foreningen får endvidere et personligt medlemskort, der giver visse medlemsfordele 
ved køb i biografen. 
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HVORFOR REGISTRERER VI DISSE DATA (fortsat) 
Data på vores sponsorer opsamles for at kunne sikre opkrævning og betaling for valgt 
sponsorat og tilhørende reklamevisning, samt udstedelse af VIP-kort, der giver adgang 
til visse sponsorfordele.  
Data på vores sponsorer udveksles med ekstern leverandør, der varetager den 
egentlige håndtering af selve reklamevisningen i biografen jf. sponsoraftalen, der 
teknisk administreres som en online løsning forbundet via internettet til biografens 
fremvisningsudstyr. 
 
Tilsvarende personoplysninger indsamles på de frivillige, der er tilknyttet foreningen 
med det formål at kunne lave en holdfordeling og vagtplan, til udstedelse af frivilligkort 
og udlevering af nøgle til biografen. 
 
OPBEVARING AF DATA 
Registrerede data på medlemmer, frivillige og sponsorer behandles og opbevares 
forsvarligt på lukkede IT-systemer, hvor uvedkommende ikke har adgang.  
Ingen registrerede data er tilgængelige på internettet og der findes ikke fysiske 
kartoteker eller optegnelser over de personer eller firmaer (sponsorer), som vi har 
data på. Ingen data opbevares på såkaldte Cloud-løsninger, men gemmes udelukkende 
på fysiske medier. 
 
SLETNING AF DATA 
Personoplysninger slettes, hvis et medlem udmelder sig af foreningen, et sponsorat 
ophører eller en frivillig, der er tilknyttet biografen, vælger at stoppe som frivillig.  
Det udmeldte medlem eller det nedlagte sponsorat slettes endvidere fra vores 
billetsystem, således at udstedt VIP- eller medlemskort, der giver ret til visse fordele 
ved køb i biografen, ikke længere er gyldigt og kan anvendes.  
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DINE RETTIGHEDER 
Trods dit samtykke, har du en række rettigheder jf. EU Persondataforordningen, når 
vi registrerer og behandler personoplysninger om dig: 

• Retten til at blive oplyst om vores behandling af data 

• Retten til indsigt i egne personoplysninger 

• Retten til berigtigelse 

• Retten til at begære sletning af dine personlige data 

• Retten til begrænsning af behandling af dine data 

• Retten til data (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 

• Retten til indsigelse 
 
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse imod vores behandling, 
ved at henvende dig til os. Kontaktoplysninger finder du på side 2. 
 
Hvis du fx henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine 
personoplysninger, vurderes det om betingelserne i din anmodning er berettiget og 
gennemfører i så fald ændringer eller sletning af data så hurtigt som muligt. 
 
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed som fx Datatilsynet. 
 
REVIDERING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN 
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik uden 
yderligere varsel. Ved ændringer vil dato og versionsnummer på første side af dette 
dokument blive ændret og sidste nye version af Privatlivspolitikken vil altid kunne 
findes på vores hjemmeside på www.biohuset.dk 
 
Den til enhver tid gældende Privatlivspolitik kan endvidere rekvireres i BIO Huset ved 
henvendelse til kontoret eller ved henvendelse til den dataansvarlige. 
 

http://www.biohuset.dk/

