
Privatlivspolitik for Ballet-Teatret’s Elevskole, per 21.05. 2018 

Jeg registrerer og opbevarer enkelte få oplysninger om dig i forbindelse med 
din balletundervisning på BTE. Jeg har derfor lavet denne privatlivspolitik, 
der kort fortæller dig, hvad jeg registrerer, og hvordan jeg opbevarer dine 
personoplysninger. 

Registrering og opbevaring af dine personoplysninger 
Jeg registrerer og opbevarer dit navn, din fødselsdagsdato, din adresse, dit 
telefonnummer og e-mail i fem år. Siden juni 2016 er dine data opbevaret i 
lukket database hos Klubmodul og de anvendes udelukkende til brug for 
indplacering på ballet hold, og til opkrævning af kontingentet. Oplysningerne 
fra før juni 2016 opbevares på papir i aflåst skab. Den korrespondance, vi 
eventuelt har haft på mail eller sms, sletter jeg efter min håndtering af sagen. 

Jeg giver ikke dine data til tredje part, medmindre du har givet skriftligt 
samtykke til det i forbindelse med tilmelding til eksamen hos Royal Academy 
of Dance. Jeg holder styr på samtlige samtykker. Er der ikke givet samtykke, 
giver jeg naturligvis ingenting videre. 

Jeg sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Det vil typisk 
være senest fem år efter evt. udmeldelse.  

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 
Ballet-Teatret’s Elevskole/Sarah Michelsen er dataansvarlig og sikrer, at dine 
personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 
 

Mine kontaktoplysninger: 

Sarah Marris Michaelsen, Birkedalsvej 9, 3300 Frederiksværk  

CVR: 26621682,  
M: +45 2711 0968, mail: post@balletteatret.dk, website: balletteatret.dk 
  

mailto:post@balletteatret.dk


Dine rettigheder 
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når jeg 
registrerer og opbevarer personoplysninger om dig. Det er: 

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 
• Retten til indsigt i egne personoplysninger 
• Retten til berigtigelse 
• Retten til sletning 
• Retten til begrænsning af behandling 
• Retten til indsigelse 
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt 

format). 
 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, ved at kontakte mig. Mine 
kontaktoplysninger finder du ovenfor. Du kan altid indgive en klage til en 
databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 

Revidering af privatlivspolitikken  
Jeg forbeholder mig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. 
Sker det, vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret, og min 
hjemmeside blive opdateret. Ved væsentlige ændringer vil jeg naturligvis 
orienterer dig direkte. 
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