Information om Vesthimmerlands Kommunes behandling af dine
personoplysninger i forbindelse med Børns Møde Med Kunsten (BMMK) og
Unges Møde Med Kunsten (UMMK)
Du har på bmmk.dk eller ummk.dk:


søgt om optagelse som kunst- og kulturformidler



udbudt et projekt som kunst-og kulturformidler



indberettet en evaluering som kunst-og kulturformidler



som enkeltmandsvirksomhed ansøgt om økonomisk støtte til et projekt for børn eller unge



oprettet en profil som ung kulturaktør



som privat person søgt om støtte til et kulturstarter-projekt

I den forbindelse vil Vesthimmerlands Kommune behandle forskellige personoplysninger om dig. Oplysningerne
er/bliver registreret i kommunens IT-system, som overholder reglerne for behandling af personoplysninger.
Ifølge lovgivningen skal Vesthimmerlands Kommune give dig information om dine rettigheder i forbindelse med
kommunens behandling af dine persondata. Sidst i dette dokument kan du læse om disse rettigheder.

Vesthimmerlands Kommune er dataansvarlig
Vesthimmerlands Kommune er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om dig.
Du finder vores kontaktoplysninger her:
Vesthimmerlands kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 99 66 70 00
E-mail: post@vesthimmerland.dk
CVR: 29 18 94 71

Databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, kan du
kontakte Vesthimmerlands Kommunens databeskyttelsesrådgiver. Kontaktoplysningerne finder du her
E-mail: dpo@Vesthimmerland.dk

Formålet med behandlingen
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at administrere kunstnerordningerne Børns Møde Med
Kunsten (BMMK) og Unges Møde Med Kunsten (UMMK) under den Regionale Kulturaftale for Nordjylland, hvor
Vesthimmerlands Kommune er tovholder for Børn, Unge og Talent-sporet.

Vesthimmerlands Kommune . Vestre Boulevard 7 . 9600 Aars . Tel. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

Lovgrundlag for behandlingen
Dine oplysninger behandles i henhold til Databeskyttelsesforordningen 2016/679 artikel 6, stk. 1, litra a og b.

Retten til at trække et samtykke tilbage
Du kan altid trække samtykket tilbage. Det kan du gøre ved at henvende dig til: projektleder Kirsten Svensmark
Møller, tlf. nr. 9966.7013 eller e-mail: kmo@vesthimmerland.dk og bede om at få dit samtykke trukket tilbage. Det
kan gøres både mundtligt og skriftligt.
At samtykket trækkes tilbage berører ikke lovligheden af den behandling af oplysninger, der er foretaget indtil
tilbagetrækningen af samtykket.

Indsamling og behandling af personoplysninger modtaget fra dig selv
På bmmk.dk og ummk.dk afgør ansøgningen/indberetningen, hvilke personoplysninger vi beder dig om at oplyse.
Her kan du se hvilke personoplysninger vi indsamler om dig:
Kunst- og kulturformidler:
Navn, adresse, tlf.nr., e-mail adresse
Din kunstfaglighed/kunstnertype
Billede af dig selv, som du selv har valgt
Beskrivelse af hvem du er
Beskrivelse af hvad du kan tilbyde børn/unge
Link til CV
Link til din evt. hjemmeside
Enkeltmandsvirksomhed (f.eks. privat dagplejer) til bmmk-projekt:
Navn, adresse, tlf. nr., e-mail adresse
Evt. CVR nr.
Ung kulturaktør:
Navn, adresse, tlf. nr. e-mail adresse
Billede af dig selv, som du selv har valgt
Beskrivelse af hvem du er
Beskrivelse af hvad du kan
Beskrivelse af hvad du vil
Link til evt. Facebook-profil
Link til evt. Instagram-profil
Privat person til Kulturstarter-projekt:
Navn, adresse, tlf. nr., e-mail adresse
Fødselsdato

Dine personoplysninger bliver behandlet således:
 vi registrerer og vurderer dig som ansøger under bmmk.dk og ummk.dk
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vi udfører administrative opgaver såsom korrespondance med dig om f.eks. afslag, godkendelse, kontrakt, refusion
tilskud m.m.
vi udfører økonomiske opgaver såsom betalinger, kontoudskrifter, betalingsoversigt m.m.
vi laver statistiske oversigter
vi offentliggør dine data som kunst- og kulturformidler på vores hjemmesider bmmk.dk og/eller ummk.dk
vi offentliggør dine data som ung kulturaktør på ummk.dk

Indsamling og behandling af personoplysninger om dig modtaget fra andre
Vi indsamler og behandler IKKE personoplysninger om dig fra andre.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
 IT-leverandører, som understøtter vores hjemmesider, sagsbehandlingssystem og økonomisystem
 Kommuner i Nordjylland – som er med i den Regionale kulturaftale (hvis de f.eks. ønsker en oversigt over
modtagere af støtte i deres kommune eller i hele Region Nordjylland)

Kategorier af personoplysninger
Vesthimmerlands Kommune behandler disse kategorier af personoplysninger om dig:
BMMK/UMMK behandler kun almindelige personoplysninger om dig.

Hvor dine oplysninger stammer fra
Vi får udelukkende personoplysningerne fra dig, når du:
 enten sender en ansøgning/evaluering via bmmk.dk eller ummk.dk
 eller opretter en profil som ung kulturaktør på ummk.dk

Behandlingens varighed
Kommunen må kun gemme personoplysninger så længe, det er nødvendigt. Vi sletter dine oplysninger, når vi
ikke længere skal bruge dem til sagsbehandlingen. Inden kommunen sletter dine oplysninger, skal vi dog
videregive dem til arkivmyndighederne. Det står i arkivloven.

Dine rettigheder
Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Vesthimmerland Kommunes
behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine
rettigheder, skal du kontakte os.
Dine rettigheder er:
Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Vesthimmerlands Kommune behandler om dig, samt en række
yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
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Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, oplysningerne ellers ville blive
slettet på.
Ret til begrænsning af behandlingen
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få
behandlingen begrænset, må Vesthimmerlands Kommune fremover kun behandle oplysninger – bortset fra
opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller
forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Vesthimmerlands Kommunes ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder
på www.datatilsynet.dk.

Vil du klage?
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Vesthimmerlands Kommune behandler
dine oplysninger på. Du kan finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside
www.datatilsynet.dk
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