Den Norske Opera & Ballett AS

Personvernerklæring for søkere til Barnekoret
Gyldig fra 30.04.2018
Barnekoret ved Den Norske Opera & Ballett AS (DNO&B) ønsker med denne erklæringen å være
åpne om de personopplysningene vi samler inn, formålet med å samle inn personopplysningene,
hvordan personopplysningene behandles, og hvilke rettigheter søkere til Barnekoret, og deres
foresatte, har. Denne personvernerklæringen gjelder for alle søkere til Barnekoret ved DNO&B, og
deres foresatte, som erklæringen dekker.
DNO&B, ved Administrerende Direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av
personopplysninger i forbindelse med vår opptaksprosess til Barnekoret.

1. Vår behandling av personopplysninger
Det er du som foresatt som oppgir personopplysningene til ditt barn gjennom vår rekrutteringsløsning.
Ved registrering av en søknad vil du bli bedt om å oppgi basisopplysninger om ditt barn, som navn,
fødselsdato, nasjonalitet, kjønn, telefon, adresse og e-post. I tillegg ber vi om opplysninger knyttet til
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. Du vil også bli bedt om å registrere
kontaktopplysninger til deg som foresatt.
Formålet med å samle inn personopplysninger om våre søkere er å vurdere søknaden i Barnekorets
opptaksprosess. I tillegg ønsker vi kontaktopplysninger til foresatte for å formidle informasjon om
våre opptaksprøver og resultatene av disse, samt å ha mulighet til å ta kontakt dersom noe det skulle
være behov for dette under opptaksprosessen. Personopplysningene vil ikke bli behandlet i andre
sammenhenger eller utlevert til andre virksomheter. Det er administrasjonen ved Barnekoret og HRpersonell som har tilgang til personopplysningene.
Personopplysninger som registreres i vår rekrutteringsløsning slettes automatisk etter 2 år.
OPPTAKSPRØVER
Under våre opptaksprøver vil det bli gjort skriftlige vurderinger av kandidatene. Formålet med dette er
å ha muligheten til å gå tilbake og vurdere prestasjonene etter at en opptaksprøve er gjennomført, både
for å sikre kvalitet og riktig vurdering av prestasjonene, og for å gi tilbakemeldinger på de
beslutningene som blir tatt. Vurderingene slettes etter at opptaksprøvene er gjennomført og de aktuelle
koristene har mottatt og akseptert tilbud om plass. Dersom en kandidat ikke blir tilbudt en plass, men
kan være aktuelle for rekruttering på et senere tidspunkt, vil vi be om et eget samtykke til å lagre
opplysninger om søkeren.

2. Deling av informasjon til tredjeparter
Foruten utlevering som beskrevet i denne personverklæringen, utleverer ikke DNO&B
personopplysninger til tredjeparter.
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3. Dine rettigheter
Søkere til Barnekoret, og deres foresatte, har rett til å forespørre oss om innsyn i personopplysningene
som vi behandler om dem og hvordan de behandles. Det er også mulig å forespørre retting, sletting og
begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.
Barnekoret ved DNO&B behandler søkeres personopplysninger på bakgrunn av foresattes samtykke.
Samtykke kan når som helst trekkes tilbake. Tilbaketrekking av samtykke vil ikke påvirke lovligheten
av behandling av søkerens personopplysninger i tiden frem til samtykket ble trukket. Da behandling av
personopplysninger er en nødvendig del av vår rekrutteringsprosess, kan vi imidlertid ikke fortsette
rekrutteringsprosessen med søkeren uten samtykke til å behandle personopplysningene fra foresatte.
Forespørsler som nevnt over sendes til kontaktpersonen i stillingsannonsen eller til
personvern@operaen.no
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).

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

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