Den Norske Opera & Ballett AS

Personvernerklæring for medlemmer av Barnekoret
Gyldig fra 25.05.2018
Barnekoret ved Den Norske Opera & Ballett AS (DNO&B) ønsker med denne erklæringen å være
åpne om de personopplysningene vi samler inn om våre medlemmer, formålet med å samle inn
personopplysningene, hvordan personopplysningene behandles, og hvilke rettigheter våre medlemmer
og deres foresatte har. Denne personvernerklæringen gjelder for alle medlemmer av Barnekoret ved
DNO&B og deres foresatte, som erklæringen dekker.
DNO&B, ved Administrerende Direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av
personopplysningene til Barnekorets medlemmer.

1. Vår behandling av personopplysninger
KORISTADMINISTRASJON
Barnekoret ved DNO&B behandler personopplysninger om våre korister for medlemsadministrasjon,
og det er Barnekorets leder som har det daglige ansvaret for dette. Dette inkluderer de opplysningene
som blir gitt ved registrering av søknad, som navn, fødselsdato, nasjonalitet, kjønn, telefon, adresse, epost, og foresattes navn og kontaktopplysninger. I tillegg ber vi om opplysninger knyttet til spesielle
helseforhold, tidligere kor- eller scenekunsterfaring og erfaringer knyttet til fysiske aktivitet. Disse
opplysningene er frivillig å oppgi, men er nyttige for at vi på best mulig måte skal kunne legge til rette
for våre medlemmer i prøve- og forestillingssituasjoner. I forbindelse med medvirkning i
forestillinger registrerer vi også nødvendige opplysninger for utbetaling av honorar, som
personnummer, skattekort og kontonummer.
Personopplysningene for medlemsadministrasjon vil være tilgjengelig for administrasjonen i
Barnekoret og HR-personell. Opplysningene oppbevares i fysiske og digitale medlemsmapper med
tilgangsstyring, så lenge barnet er medlem av Barnekoret. Det kan også forekomme at rollelister med
navn på medlemmer som deltar i forestillinger deles ut til publikum og publiseres på vårt intranett
(skråplanet.no). Rollelister lagres i DNO&Bs arkiv for historisk formål. For å sikre at Barnekoret kan
besvare eventuelle henvendelser fra tidligere medlemmer om deres deltagelse i oppsetninger, som kan
komme i ettertid, slettes opplysningene først fem år etter at medlemmet har sluttet hos oss.
PRODUKSJONSRELATERTE PERSONOPPLYSNINGER
Barnekoret samler også inn produksjonsrelaterte personopplysninger som bilde, mål og vekt på våre
medlemmer. Formålet med dette er å tilpasse kostymer og utstyr til den enkelte korist, for å sikre
kvalitet i våre forestillinger. Disse personopplysningene oppbevares i permer i et lukket skap, og
lagres i vårt arkivsystem for reprise av oppsetninger, samt for historisk verdi. Personopplysningene
deles også med relevante avdelinger for forberedelse og gjennomføring av en forestilling, som f.eks.
kostyme, sminke, koordinatorer etc. Det kan også forekomme at personopplysningene deles med andre
scenekunstinstitusjoner for produksjon av tilsvarende oppsetninger eller med andre designere for
vurderinger og tilbakemeldinger.
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PUBLISERING AV BILDER
DNO&B kan ta bilder og videoer av Barnekorets medlemmer i forestillings- eller prøvesituasjoner.
Dette er for bruk i markedsføring i offentlige og sosiale media, og som dokumentasjon.
Publisering av bilder og video av våre medlemmer gjøres ikke uten samtykke fra foresatte.
SIKKERHET
DNO&B registrerer personopplysninger i vårt adgangskontrollsystem, som navn og bilde, sammen
med logging av inn- og utpasseringer. Loggingen gjennomføres for å sikre kontroll over hvem som har
tilgang til bygningen og for å kontrollere eventuelle sikkerhetsbrudd.
Det blir gjennomført videoovervåking av våre lokaler og uteområder. Kameraene er lokalisert
utvendig eller i foajeen, i tillegg til to kameraer inne i salene, som kun benyttes i krisesituasjoner.
Kontorer og arbeidsplasser blir ikke overvåket. Formålet med videoovervåking er å sikre
bygningsmasse mot hærverk, trusler og innbrudd, samt for å virke forebyggende. Kameraene tar
opptak i avgrensede perioder og opptak som er eldre enn 7 dager slettes automatisk. Bildematerialet
utleveres kun etter forespørsel fra politiet når en hendelse er anmeldt.

Deling av informasjon til tredjeparter
Foruten utlevering som beskrevet i denne personverklæringen, utleverer ikke DNO&B
personopplysninger til tredjeparter.

2. Dine rettigheter
Medlemmer i Barnekoret, og deres foresatte, har rett til å forespørre oss innsyn i personopplysningene
som vi behandler om det enkelte medlem, og hvordan de behandles. Det er også mulig å forespørre
retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til
personopplysningsloven.
Forespørsler som nevnt over kan sendes til vårt Personvernombud ved personvern@operaen.no
Barnekoret ved DNO&B behandler personopplysninger til våre medlemmer den grad det er nødvendig
for å gjennomføre avtalen om medlemmets deltakelse på Barnekoret ved DNO&B. Behandling av
personopplysninger som detaljert i denne personvernerklæringen utgjør dermed et nødvendig vilkår
for å kunne delta i Barnekoret ved DNO&B, og medlemmet vil ikke kunne delta dersom de
nødvendige personopplysninger tilbakeholdes.
Dersom du mener DNO&B ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven
har du rett til å sende en klage til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/ , men vi oppfordrer deg til
å ta kontakt med oss først (se kontaktinformasjon nedenfor).

3. Endringer i denne personvernerklæringen
DNO&B forbeholder seg retten til å justere og tilpasse denne personvernerklæringen. Dersom det
gjøres endringer til denne personvernerklæringen vil medlemmer av Barnekoret og deres foresatte bli
skriftlig informert om dette.
Denne og eventuelt fremtidige personvernerklæringer overholder personopplysningsloven eller andre
til enhver tid gjeldende regler for behandling av personopplysninger.

4. Kontaktinformasjon
Ved spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger,
kan du kontakte oss ved
personvern@operaen.no
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eller
Personvernombud v/ Den Norske Opera & Ballett AS
Kirsten Flagstads pl. 1, 0150 Oslo
Postboks 785 Sentrum
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