Privatlivspolitik for Ophavsretslicensnævnet
Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Ophavsretslicensnævnet (nævnet) behandler
personoplysninger i forbindelse med behandling af sager.
1 Dataansvarlig
Den offentlige myndighed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger,
er:
Ophavsretslicensnævnet
c/o Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K
2 Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af persondata, kan du kontakte
Ophavsretslicensnævnets DPO på databeskyttelse@kum.dk eller på telefon +45
41393806.
3 Lovgrundlag
Ophavsretslicensnævnet er nedsat af kulturministeren med hjemmel i ophavsretslovens
§ 47, stk. 1. I medfør af denne bestemmelse er udstedt bekendtgørelse nr. 25 af 14.
januar 2004 om nævnets virksomhed. Det følger af bekendtgørelsens § 3, at
Kulturministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.
Ophavsretslicensnævnet har til opgave at træffe den endelige administrative afgørelse i
henhold til ophavsretslovens §§ 13 og 14, § 16 b, § 17d, stk. 3, § 18, stk. 1, § 24 a, § 30, § 35,
stk. 7, § 48, stk. 1 og 2, § 51, stk. 2, § 68, § 75 a, stk. 3, og § 75 d.
4 Beskrivelse af behandlingen
Nedenfor har vi bl.a. redegjort for til hvilke formål, at vi behandler personoplysninger.
4.1 Behandling af sager
Når vi modtager og behandler en sag, vil det altid ske ved, at vi modtager sagens
dokumenter fra Kulturministeriet. Sagen vil have to eller flere parter, som på forskellig
vis er en del af sagen. Hvis du selv er part, er en del af eller er tilknyttet en parts
organisation eller i sagen optræder til fordel for en part, vil vi behandle en række
personoplysninger om dig.
Personoplysningerne bruger vi til at behandle sagen, ligesom vi kommunikerer med
Kulturministeriet, som fungerer som sekretariat for nævnet. Du kan læse mere om
Kulturministeriets behandling af persondata her.
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Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig, herunder
kontaktoplysninger såsom navn, stilling, e-mail, telefon, adresse og oplysninger om,
hvor du er ansat.
Kilderne til personoplysningerne er sædvanligvis enten en sags parter eller vidner, der
afgiver forklaringer for nævnet.
Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af Databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra e, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. Hvis der er tale om
følsomme personoplysninger eller CPR-nummer, så er behandlingsgrundlaget art. 9 i
persondataforordningen.
4.2 Opbevaring og sletning
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål,
hvortil oplysningerne behandles. Dvs. dine personoplysninger opbevares med sikkerhed
så længe en sag behandles for Nævnet. Dog kan det oplyses, at dine personoplysninger
senest skal slettes, når der ikke længere er et sagligt behov for at opbevare de
pågældende personoplysninger.
5 Modtagere
5.1 Generelt
Vi behandler personoplysninger fortroligt og videregiver – med de undtagelser, der er
angivet nedenfor – generelt ikke oplysningerne til tredjeparter eller offentligheden.
Videregivelse kan dog ske til specifikke myndigheder og/eller domstole.
Oplysningerne overføres ikke til lande uden for EU/EØS, med mindre dette sker til en
specifik myndighed, domstol eller lignende. I så fald vil sådanne overførsler ske i
overensstemmelse med persondataforordningens art. 49.1,b-e.
Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som
bistår Ophavsretslicensnævnet eller dets medlemmer med drift af opgaven, herunder
opbevaring af dokumenter som f.eks. processkrifter og korrespondance.
5.2 Offentliggørelse
På Kulturministeriets hjemmeside offentliggøres Ophavsretslicensnævnets kendelser,
som kan indeholde almindelige personoplysninger.
5.3 Videregivelse til andre medlemmer og suppleanter i Ophavsretslicensnævnet
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Hvis du er medlem af eller suppleant i Ophavsretslicensnævnet kan der blive
videregivet personoplysninger om dig til andre medlemmer af Ophavsretslicensnævnet
eller til suppleanter.
6 Dine rettigheder
Du har følgende rettigheder:
(a) Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine
personoplysninger.
(b) Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få
behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
(c) Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret
til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have
betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit
samtykke.
(d) Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et
struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
(e) Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks.
Datatilsynet.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Ophavsretslicensnævnets DPO på
databeskyttelse@kum.dk eller telefon +45 41393806.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke
sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Dette afhænger
af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.
Vedtaget den 20. december 2018

