
Privatlivspolitik 
Når du tilmelder dig Children Need Arts – Global Summit 2020, accepterer du behandlingen af dine 
personlige data som beskrevet i denne privatlivspolitik.  
 
Arrangørerne bag Children Need Arts – Global Summit 2020 er opsatte på at beskytte dit privatliv i henhold 
til EU Persondataforordningen (2016/679) om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling 
af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. 
 
I det følgende kan du få et overblik over, hvilke informationer der behandles i forbindelse med din 
tilmelding til topmødet, formålet med behandlingen samt hvilke tredjeparter, der har adgang til data.  
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Definitioner 
• Personoplysninger: oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person. 
• Behandling: enhver handling der udføres på personoplysninger, herunder opbevaring. 
• Den registrerede: en fysisk person hvis personoplysninger behandles. 
• Vi/os: Barndrømmen (dataansvarlig) og Crone & Co (databehandler). 

 

Databeskyttelsesprincipper 
 

• Personoplysninger må kun behandles på en lovlig, rimelig og gennemsigtig måde.   
• Personoplysninger må kun indsamles til specifikke, klare og saglige formål. 
• De personoplysninger, der behandles, skal være relevante og tilstrækkelige og må ikke omfatte 

mere, end hvad der kræves til opfyldelse af formålet med behandlingen. 
• Personoplysninger skal holdes opdaterede og der skal foretages kontrol af, at der ikke behandles 

urigtige og vildledende oplysninger. 
• Personoplysninger må kun behandles, så længe det er nødvendigt for formålet med indsamlingen. 
• Personoplysninger skal sikres mod ulovlig brug, tab eller utilsigtet sletning eller skade.  

 



Registreredes rettigheder 
 
Alle registrerede har følgende rettigheder: 
 

1. Ret til at blive oplyst om, at der indsamles og behandles personoplysninger. 
2. Ret til løbende at få indsigt i, hvordan ens oplysninger behandles. 
3. Ret til at få berigtiget urigtige oplysninger og begrænset behandlingen. 
4. Ret til at få slettet oplysninger. 
5. Ret til at gøre indsigelse mod at ens oplysninger behandles og videregives til fx 

markedsføringsformål. 
6. Ret til at kunne få udleveret sine oplysninger. 
7. Ret til at tilbagekalde samtykke. 
8. Ret til at klage over behandlingen.  

 

Indsamlede personoplysninger 
 
Vi indsamler og behandler personoplysninger gennem vores online tilmeldingssystem. 
 
De personoplysninger, vi indsamler og behandler i forbindelse med topmødet, inkluderer: 
  

• Navn 
• E-mail-adresse 
• Telefonnummer 
• Jobtitel 
• Virksomhed/organisation 
• Betalings/faktureringsoplysninger 
• IP-adresse 
• Deltagernes egne eventuelle bemærkninger fx ønsker til forplejning 
• Tilmeldingsvalg i forhold til program 

 
Indsamlingen og behandlingen af personoplysningerne finder sted på basis af art. 6, stk. 1, litra b, c og f 
(nødvendighed, lov, legitime interesser). 
 

Behandling af personoplysninger 
 
Personoplysninger behandles udelukkende til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, og 
videregives, sælges eller deles aldrig uden dit eksplicitte, informerede samtykke, med mindre lovmæssige 
forpligtelser kræver det.  
 



Vi bruger overordnet dine personoplysninger til at identificere og servicere dig som deltager på Digitalt 
Topmøde 2019. Vi behandler oplysninger til følgende formål: 
 

• at identificere dig 
• at servicere dig  
• at kommunikere med dig og sende dig nødvendig information 
• at forbedre kvaliteten af topmødet 
• at planlægge topmødet 
• at promovere topmødet 
• at evaluere topmødet  
• at leve op til regnskabsmæssige forpligtelser 

 
Personoplysninger opbevarer indtil de ikke længere er nødvendige for ovenstående formål, hvorefter de 
slettes eller anonymiseres.  
 

Sikkerhed 
 
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt 
bliver slettet, offentliggjort, tabt, forringet eller kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i 
øvrigt behandles i strid med lovgivningen.  
 
Vi bruges sikre protokoller til kommunikation og overførsel af data (fx https). Vi anonymiserer eller sletter 
personoplysninger efter endt formål, og vi overvåger løbende vores systemer for mulige sårbarheder og 
angreb.  
 
Ved brud på sikkerheden, hvor personoplysninger utilsigtet er blevet slettet, ændret eller faldet i hænderne 
på en tredjepart, vil vi så hurtigt som muligt og inden for 24 timer efter bruddet er opdaget, oplyse de 
involverede registrerede herom. Efterfølgende vil der blive foretaget en analyse af, hvordan bruddet er 
sket, og hvordan det sikres, at det ikke sker igen. Hvilken handling, der præcis er tale om, afhænger af 
hvordan bruddet er sket. 
 

Videregivelse af oplysninger 
 
Som udgangspunkt behandles personoplysninger af vores egne medarbejdere som en del af deres 
arbejdsopgaver. I visse tilfælde kan oplysninger blive videregivet til underleverandører eller 
databehandlere. Disse tredjeparter er pålagt tavshedspligt, må kun behandle oplysninger i henhold til vores 
skriftlige instruktioner og må ikke anvende oplysningerne til egne formål. Vi har databehandleraftaler med 
alle vores databehandlere, og vi anvender kun underleverandører og databehandlere, der kan give dine 
oplysninger tilstrækkelig beskyttelse.   
 



Under visse omstændigheder kan personoplysninger blive overført til lande uden for EU. Eksempelvis har 
vores tilmeldingssystem servere placeret i USA. I så fald sikrer vi, at modtagerlandet har tilstrækkeligt 
databeskyttelsesniveau som fastlagt af Europa-Kommissionen, at modtagerne har Privacy-Shield 
certificering og lever op til EU Persondata-forordningens bestemmelser, eller at overførslen sker i henhold 
til standardkontrakt-bestemmelserne udstedt af Europa-Kommissionen.  
 

Kontaktinformation 
Children Need Arts – Global Summit 2020 
c/o Crone & Co 
Vesterbrogade 149 
DK-1620 København V 
cna2020@croneandco.com  
 
Vi forbeholder os retten til at revidere denne privatlivspolitik. Den seneste revision blev foretaget den 25. 
oktober 2019. 


