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Persondatapolitik for Create Denmark  

 

Denne persondatapolitik beskriver hvordan Create Denmark behandler og beskytter dine personoplysninger, 

samt hvilke rettigheder du har som registreret.  

 

1 Den dataansvarlige er:  

Create Denmark f.m.b.a. 

CVR nr.: 38285130  

Tagensvej 85, 4 sal.  

2200 København N 

info@createdenmark.dk 

Telefon: + 45 22 33 11 35   

1.1 Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte 
os på ovenstående e-mail, adresse eller telefonnummer. 

2 Retsgrundlag og formål med Create Denmark’s behandling af personoplysninger 

 

2.1 Retsgrundlaget for Create Denmark’s indsamling og behandling af personoplysninger findes i 
databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27 april 2016) og databeskyttelsesloven (lov 
nr. 502 af 23. maj 2018) samt i Create Denmark’s vedtægter og lov om kollektiv forvaltning.  
 

2.2 Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at fremme vores medlemsorganisationers 
interesser, (herunder rettighedshaveres interesser), i forbindelse med forvaltning og licensering af 
rettigheder til værker, frembringelser og præstationer, som udnyttes i forbindelse med eller indgår i 
audiovisuelle produktioner og indhold jf. Create Denmark’s vedtægter § 2, stk. 1.  
 

2.3 Du kan læse mere om de konkrete formål og de legitime interesser med behandlingen under § 4, stk. 
2 nedenfor. 

3 Hvem behandler vi personoplysninger om? 

 

3.1 Create Denmark behandler personoplysninger om vores ansatte, jobansøgere, samarbejds- og 
aftalepartnere, leverandører, vores bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af vores koordinationsudvalg 
og deltagere på vores generalforsamling. I få tilfælde behandler vi også personoplysninger som 
vedrører individuelle rettighedshavere og medlemmer af vores medlemsorganisationer. 
Personoplysningerne behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning om persondata.  
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4 Kategorier af personoplysninger vi behandler 

 

4.1 Create Denmark behandler almindelige personoplysninger jf. persondataforordningens artikel 6 
(herunder navn, adresse, CPR-nummer, mailadresse), såvel som følsomme personoplysninger jf. 
persondataforordningens artikel 9 (herunder fagforeningsmæssige tilhørsforhold, 
helbredsoplysninger etc.). Vi behandler kun følsomme personoplysninger, hvis de oplyses til os af dig 
selv, eller du giver dit samtykke til vores behandling heraf, eller de er offentligt tilgængelige, og 
forudsat at behandlingen er relevant og sker til et lovligt formål.  

 

4.2 Kategorier af personoplysninger, formål og hjemmelsgrundlag: 

Kategorier af 
registrerede: 

Kategorier af 
personoplysninger: 

Formål med 
behandlingen: 

Hjemmelsgrundlag: 

Besøgende på 
Create Denmark’s 
hjemmeside 

Vi indsamler via 
hjemmesiden følgende 
oplysninger fra dig: 
 

• IP-adresse 
 

• Oplysninger 
om din brug af 
vores  
hjemmeside. 
 

• Oplysninger 
indsamlet via 
cookies. 

Formålet med 
behandlingen er: 
 

• At hente 
hjemmesiden 
fra serveren. 
 

• At optimere 
hjemmesiden. 
 

Artikel 6, stk. 1, litra f i 
Databeskyttelsesforordningen 
og § 6, stk. 1 i 
Databeskyttelsesloven. Create 
Denmark’s legitime interesser 
i at kunne levere 
hjemmesiden så den fungerer 
på den mest optimale måde. 
Du kan læse mere om vores 
anvendelse af cookies i vores 
cookie politik. 

Afsendere af 
skriftlig 
kommunikation til 
Create Denmark. 

Vi indsamler følgende 
personoplysninger fra 
dig når du kontakter os 
via e-mail, per brev 
eller ved anden skriftlig 
kommunikation: 

• Navn 
 

• E-mail 
 

• Adresse 
 

• Øvrige 
kontaktoplysni
nger. 
 

• Andre 
informationer 
du giver os 
som led i den 

Formålet med 
behandlingen er: 
 

• At kunne 
kommunikere 
med dig. 
 

• Håndtering af 
løbende 
spørgsmål, og 
anmodninger. 
 

• Indgå i løbende 
kommunikation
/dialog 
vedrørende 
samarbejdsforh
old. 

Artikel 6, stk. 1, litra f i 
Databeskyttelsesforordningen 
og § 6, stk. 1 i 
Databeskyttelsesloven. Create 
Denmark’s legitime interesser 
i at kunne tage stilling til, og 
besvare henvendelser og 
håndtere forespørgsler og 
anmodninger fra dig. 
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skriftlige 
kommunika-
tion. 
 

Kontaktpersoner 
hos leverandører 
og 
samarbejdspartne
re 

• Navn, 
arbejdsgiver, 
titel, adresse, 
telefonnumre, 
e-mail 

Formålet med 
behandlignen er: 
 

• Kontakt og 
kommunikation 
med 
leverandører 
eller 
samarbejdspart
nere. 
 

• Opfyldelse/indg
åelse af 
kontrakt. 

 

Artikel 6, stk. 1, litra f i 
Databeskyttelsesforordningen 
og § 6, stk. 1 i 
Databeskyttelsesloven. Create 
Denmark’s legitime interesser 
i at kunne kommunikere med 
leverandører og 
samarbejdspartnere, som led i 
samarbejdsforholdet, eller 
som led i leverancen. 
Artikel 6, stk. 1, litra b i 
Databeskyttelsesforordningen 
og § 6, stk. 1 i 
Databeskyttelsesloven hvor 
behandlingen er nødvendig af 
hensyn til opfyldelse af en 
kontrakt, som den 
registrerede er part i, eller af 
hensyn til gennemførelse af 
foranstaltninger, der træffes 
på den registreredes 
anmodning forud for 
indgåelse af en kontrakt. 

Rettighedshavere 
som er 
medlemmer af 
Create Denmark’s 
medlemsorganisat
ioner 

• Navn 
 

• CPR-nummer 
 

• Kontaktoplysni
nger, herunder 
adresse, 
personlig e-
mail og 
telefonnumme
r. 
 

• Information 
vedrørende 
immaterielle 
rettigheder. 
 

• Information 
vedrørende 
honorar/vederl
ag, royalty-
betaling. 

Formålet med 
behandlingen er: 
 

• At rådgive 
medlems-
organisa-
tionerne 
vedrørende 
juridiske 
spørgsmål, eller 
bistå under 
forhandlinger 
eller i 
forbindelse med 
udarbejdelse af 
aftaler af 
relevans for 
Create 
Denmark’s virke 
og formål jf. 
vedtægternes § 

Artikel 6, stk. 1, litra f i 
Databeskyttelsesforordningen 
og § 6, stk. 1 i 
Databeskyttelsesloven. Create 
Denmark’s legitime interesser 
i at kunne assistere og rådgive 
medlemsorganisationerne 
vedrørende juridiske 
spørgsmål til individuelle 
rettighedshaveres kontrakter 
af relevans for Create 
Denmark’s formål (jf. 
vedtægternes § 2, stk.1 og 
arbejdsområder, herunder 
hensynet til at sikre og 
opretholde grundlaget for 
Create Denmarks forvaltning 
af rettigheder. 
Artikel 6, stk. 1, litra b i 
Databeskyttelsesforordningen 
og § 6, stk. 1 i 
Databeskyttelsesloven hvor 
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• Ansættelsesfor
hold og vilkår. 

• Arbejdsgiver. 

• Fagforeningsm
æssigt 
tilhørsforhold. 

2, stk. 1. 
 

• At træffe 
foranstaltninger 
på den 
registreredes 
anmodning 
forud for eller i 
forbindelse med 
indgåelse af 
kontrakt. 

 

behandlingen er nødvendig af 
hensyn til opfyldelse af en 
kontrakt, som den 
registrerede er part i, eller af 
hensyn til gennemførelse af 
foranstaltninger, der træffes 
på den registreredes 
anmodning forud for 
indgåelse af en kontrakt. 

For alle 
ovenstående 
kategorier gælder: 

For alle ovenstående 
kategorier gælder: 

Formålet med 
behandlingen er: 
Overholdelse af 
gældende lovgivning, 
herunder 
Databeskyttelsesforordn
ingen og 
Databeskyttelsesloven 
og andre legitime 
formål, herunder 
overholdelse af 
grundlæggende 
principper for 
behandling af 
personoplysninger og 
juridisk hjemmel for 
behandlingen og 
dokumentation, 
iværksættelse og 
vedligeholdelse af 
tekniske og 
organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltnin
ger, undersøgelse af 
mistanke eller viden om 
sikkerhedsbrud og 
rapportering til individer 
og myndigheder, 
håndtering af 
forespørgsler og klager 
fra registrerede og 
andre, håndtering af 
inspektioner og 
forespørgsler fra 
tilsynsmyndigheder, 
håndtering af tvister 
med registrerede og 

• Behandlingen er 
nødvendig for at 
overholde en retlig 
forpligtelse/lovkrav jf. 
artikel 6, stk. 1, litra c 
i 
Databeskyttelsesforor
dningen og § 6, stk. 1 i 
Databeskyttelsesloven 
 

• Create Denmark’s 
legitime interesser jf. 
artikel 6, stk. 1, litra f i 
Databeskyttelsesforor
dningen og § 6, stk. 1 i 
Databeskyttelsesloven 
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tredjeparter, og når 
behandling er 
nødvendig for, at 
retskrav kan fastlægges, 
gøres gældende eller 
forsvares. 
 

 

5 Hvor får vi oplysningerne fra? 

 

5.1 Vi indsamler personoplysninger direkte hos dig, fra tredjemand, eller oplysninger som er offentligt 
tilgængelige. 

6 Hvordan og hvor længe behandler vi dine personoplysninger? 

 

6.1 Create Denmark behandler kun personoplysninger i det omfang det er nødvendigt til opfyldelse af det 
konkrete formål, der er et lovligt grundlag for behandlingen, eller du har givet samtykke hertil. Vi 
behandler og opbevarer også personoplysninger, når vi er retligt forpligtede hertil. 
 

6.2 Behandling af personoplysninger omfatter enhver aktivitet forbundet med personoplysninger, 
herunder indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning, ændring og 
videregivelse. 
 

6.3 Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål hvortil 
oplysningerne oprindeligt er indsamlet og behandlet. På nuværende tidspunkt kan vi ikke fastslå det 
præcise tidsrum i hvilket vi opbevarer dine personoplysninger. Vi kan dog oplyse, at vi lægger vægt på 
følgende kriterier når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger: Karakteren af 
oplysninger i forhold til formålet med opbevaring, karakteren af din henvendelse, og om vi har et 
løbende samarbejde eller relation som nødvendiggør opbevaring af oplysninger.   
 

7 Videregivelse af personoplysninger 

 

7.1 Vi kan dele dine personoplysninger med (eksterne) tredjeparter, hvis det er nødvendigt, og der er et 
lovligt grundlag herfor. Tredjeparter vi deler dine personoplysninger med kan for eksempel være 
eksterne rådgivere, leverandører (herunder databehandlere), medlemsorganisationer, 
samarbejdspartnere og offentlige myndigheder. 
 

7.2 I vores interne arbejde med personoplysninger i Create Denmark, er det kun medarbejdere som har 
et konkret og relevant behov for at tilgå dine personoplysninger som har adgang til disse i praksis.  

8 Overførsel af personoplysninger til modtagere i tredjelande (herunder internationale 

organisationer) 

 

8.1 Det kan forekomme at Create Denmark i nogle tilfælde overfører personoplysninger til modtagere i 
tredjelande. Dette kan være tilfældet, i situationer hvor vores databehandlere benytter 
underleverandører i tredjelande. I sådanne tilfælde vil overførslen af oplysninger være reguleret i en 
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databehandleraftale, som sikrer tilstrækkelige beskyttelse af dine personoplysninger i 
overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens regler.  

9 Dine rettigheder 

 

9.1 Du har ifølge databeskyttelseslovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 
personoplysninger om dig (jf. nedenfor). Hvis du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal 
du kontakte os på info@createdenmark.dk 

 

9.2 Indsigtsret:  
 

9.2.1 Efter databeskyttelsesforordningens artikel 15, har du ret til at få indsigt i de personoplysninger vi 

behandler om dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15.  

 

9.3 Ret til berigtigelse: 
 

9.3.1 Efter databeskyttelsesforordningens artikel 16, har du ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet. 

Du har ligeledes til enhver tid ret til at få dine oplysninger suppleret eller ajourført med yderligere 

oplysninger. 

 

9.4 Ret til sletning: 
 

9.4.1 Efter databeskyttelsesforordningens artikel 17, har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden 

vores internt fastsatte slettefrist. 

 

9.5 Ret til begrænsning af behandling: 
 

9.5.1 Efter databeskyttelsesforordningens artikel 18, har du i nogle tilfælde ret til at få behandlingen af 

dine personoplysninger begrænset. I de tilfælde hvor du har ret til at få begrænset behandlingen, 

må Create Denmark kun fremadrettet opbevare oplysningerne og behandling må kun ske med dit 

samtykke, eller med henblik på at retskrav kan gøres gældende, fastlægges eller forsvares, eller for 

at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

 

9.5.2 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, 

som er tilgængelig på www.datatilsynet.dk 

 

 

9.6 Ret til at gøre indsigelse: 
 

9.6.1 I nogle tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine 

personoplysninger. 

 

mailto:info@createdenmark.dk
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9.7 Ret til dataportabilitet: 
 

9.7.1 Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt 

og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en 

anden uden hindring.  

 

9.8 Ret til at trække dit samtykke tilbage 
 

9.8.1 I tilfælde hvor Create Denmark’s behandling af dine personoplysninger hviler på dit samtykke, kan 

du til enhver tid trække dit samtykke tilbage, ved at kontakte os på de kontaktoplysninger som er 

angivet ovenfor i afsnit 1. Vælger du at trække dit samtykke tilbage har det først virkning fra det 

tidspunkt hvor samtykket trækkes tilbage. Når du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det altså 

ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger baseret på dit samtykke før det 

tidspunkt hvor samtykket trækkes tilbage.  

 

9.8.2 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, 

som er tilgængelig på www.datatilsynet.dk. 

 

9.9 Vi gør opmærksom på, at der kan være begrænsninger i ovenstående rettigheder, eller særlige 
betingelser. For eksempel kan der være tilfælde, hvor du ikke har ret til dataportabilitet. 
 

10 Klage til datatilsynet 

 

10.1 Du har mulighed for at klage over Create Denmark’s behandling af dine personoplysninger til 
Datatilsynet. Se mere herom på www.datatilsynet.dk. 
 

11 Ændringer i Create Denmark’s persondatapolitik 

 

11.1 Create Denmark’s persondatapolitik er senest opdateret den 17. december 2019, og ændres løbende. 
Den gældende persondatapolitik vil til enhver tid være offentliggjort på www.createdenmark.dk 
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