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Persondatapolitik vedrørende behandling af personoplysninger i Tivoli Musikskole 

 

Tivoli A/S (”Tivoli Musikskole” eller "vi") indsamler og behandler dine personoplysninger i 

overensstemmelse med denne politik, når du eller dit barn tilmeldes Tivoli Musikskole. 

 

1. Indsamling af personoplysninger 

 

Følgende typer af personoplysninger registreres i forbindelse med en tilmelding til Tivoli Musikskole: 

 

• CPR-nummer, navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse på elev og værge. 

• Elev-ID og kodeord. 

 

Herudover indhentes oplysninger om elevens klassetrin og skole. 

 

Tivoli Musikskole indsamler og behandler udelukkende de personoplysninger, der betragtes som 

nødvendige for administrationen af din eller dit barns tilmelding til Tivoli Musikskole. Behandling af 

personoplysninger sker i systemet SpeedAdmin, der ejes af Speedware ApS (CVR-nr. 34 59 01 76), og 

som behandler dine data efter Tivoli Musikskoles instruks. 

 

2. Behandling af personoplysninger 

 

Tivoli Musikskole behandler dine personoplysninger til administration af din/dit barns tilmelding, til 

kommunikation mellem elever/værger og Tivoli Musikskole, til holddannelser og for at tilpasse 

eventuelle rabatter. 

 

Ovenstående liste kan til enhver tid opdateres i takt med eventuelle ændrede forretningsmæssige 

behov og lovkrav.  

Fotos, lyd- og videooptagelser af du/dit barn anvendes alene med dit forudgående samtykke. 

 

3. Hvem deler Tivoli mine personoplysninger med? 

 

Tivoli Musikskole videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter uden din tilladelse, 

medmindre videregivelsen er nødvendig til opfyldelse af din aftale med Tivoli Musikskole. Under 

visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen kan det dog være nødvendigt at videregive 

personoplysninger til offentlige myndigheder eller politiet.  

Tivoli Musikskole overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til Tivoli Musikskoles 

leverandører, som leverer ydelser på Tivolis vegne, fx vores administrationssystemleverandør og i 

forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Disse leverandører behandler alene 

personoplysningerne på Tivolis vegne og i overensstemmelse med Tivolis instruks og kan således 

ikke behandle personoplysninger til egne formål.   
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4. Overførsel af personoplysninger 

 

Såfremt personoplysninger overføres til dataansvarlige eller databehandlere, som er beliggende i et 

tredjeland (land udenfor EU/EØS), der ikke har ikke tilstrækkeligt persondataretligt beskyttelsesniveau, 

vil sådanne overførsler altid ske på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktsbestemmelser 

eller dit udtrykkelige samtykke. 

 

5. Videoovervågning 

 

Tivoli har installeret videoovervågning på bestemte lokationer samt i Haven generelt. Formålene med 

videoovervågning er forebyggelse af kriminalitet samt sikkerhed for ansatte og gæster i Haven. Tivoli 

har opsat skilte om, at der er videoovervågning i Haven.  

Optagelserne vil kun blive tilgået og gennemset i tilfælde af mistanke om kriminelle handlinger, 

overtrædelse af interne retningslinjer eller intern/ekstern kontrol. Optagelsen kan ligeledes blive 

gennemgået i tilfælde af afklaring af sikkerhedsspørgsmål. 

Optagelserne kan videregives til politiet i tilfælde af kriminelle handlinger, eller såfremt videregivelse er 

påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt videregivelse er nødvendig af andre årsager end de 

førnævnte, vil vi bede om dit samtykke til en sådan videregivelse, såfremt du fremgår af disse 

optagelser. 

Optagelserne opbevares på en server, som udelukkende kan tilgås af et begrænset antal medarbejdere 

og kun ved hjælp af password. 

Optagelser fra videoovervågning med henblik på at forebygge kriminalitet slettes eller anonymiseres 

senest 30 dage, efter optagelsen fandt sted, medmindre det er nødvendigt for Tivoli at opbevare 

optagelserne med henblik på at behandle en konkret tvist, fx i forbindelse med opklaring af kriminalitet 

eller andre ulovlige handlinger. Optagelser fra videoovervågning til andre formål vil blive slettet, når 

det ikke længere tjener et sagligt formål at opbevare oplysningerne. 

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger 

 

Medarbejdere, der håndterer personaleoplysninger, får instruktion og oplæring i, hvad de må gøre med 

oplysningerne, og hvordan de skal beskytte oplysningerne – enten ved digitale låse eller aflåste skabe. 

Persondataoplysninger på papir – f.eks. i kartoteker og ringbind – opbevares aflåst, når de ikke er i 

brug. Når dokumenter med personaleoplysninger skal smides ud, anvendes der makulering eller anden 

foranstaltning, der forhindrer, at uvedkommende kan få adgang til oplysningerne. Adgang til 

oplysningerne begrænses til personer, der har et sagligt behov for adgang til oplysningerne.  

Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger i to år efter, at du eller dit barn ikke længere 

er elev hos Tivoli Musikskole, hvorefter de slettes, medmindre vi lovmæssigt er pålagt at skulle 

opbevare personoplysningerne i en længere periode, eller det på anden måde fortsat er nødvendigt at 

opbevare oplysningerne.  
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Følsomme personoplysninger vil blive slettet, når der ikke længere er et formål med at indsamle og 

behandle oplysningerne. 

Vi kan behandle og opbevare dine/dit barns oplysninger i en længere periode end beskrevet ovenfor, 

såfremt oplysninger er anonymiseret, hvilket betyder, at vi ikke længere kan spore oplysningerne 

tilbage til dig/dit barn. 

 

7. Dine rettigheder 

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler og opbevarer om dig, dog med visse 

lovbestemte undtagelser. Du er derudover berettiget til at gøre indsigelse imod indsamlingen og bede 

om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Desuden har du ret til at bede os om at 

korrigere eller slette dine personoplysninger, såfremt dette er nødvendigt.  

I visse tilfælde kan du også bede om at få en oversigt over dine personoplysninger i et velstruktureret, 

almindeligt og maskinlæsbart format samt bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden 

dataansvarlig. 

 

8. Kontakt og klageadgang 

Såfremt du ønsker at udøve nogle af dine rettigheder, eller såfremt du har eventuelle spørgsmål 

vedrørende denne persondatapolitik eller behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til 

at kontakte Tivoli Musikskole på telefon 2223 7435. 

Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at 

kontakte os. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.  

   

 

 


