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Kontaktoplysninger
Virksomhedsoplysninger:

Dataansvarlig:

Navn

PDH Music A/S
CVR: 16726133
Dag Hammerskjölds Allé 42G
2100 København Ø.

Micky Pramming
Adm. Direktør

Mail

info@pdh.dk

Tlf.

+45 3311 2200

Website

www.pdh.dk
www.pdhmusic.dk

1) Generelt om databeskyttelse
Som led i aktiviteter vedrørende drift af virksomheden, informationer relateret til brug af vores
hjemmeside, samt markedsføringstiltag behandler vi personoplysninger. Denne persondatapolitik beskriver,
hvordan og til hvilke formål vi behandler dine oplysninger.
Gennemsigtighed
Informationen har du helt eller delvist modtaget, eller modtager, når du registrerer dine oplysninger hos PDH
Music. Informationen er relateret til de specifikke formål, hvortil oplysningerne behandles.
Vi kan ved anmodning oplyse dig om grundlaget og om vores legitime interesse i at behandle dine
personoplysninger.
Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver i visse situationer personoplysninger i forbindelse med artisters tilknytning til PDH Music, PDH
Tour og Music & me. Læs mere under afsnit 3 ” Hvad bruger vi dine data til?

2) Registreredes rettigheder
Som registreret har du jf. EU Persondataforordning en række rettigheder. Følgende
omhandler vores håndtering af disse rettigheder, samt hvordan du som registreret kan udøve dem.

Som registreret har du ret til:
Indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad vi
•
anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger
Berigtigelse af fejlagtige oplysninger
•
Sletning af oplysninger som ikke længere er relevante eller hvor grundlaget for behandlingen ikke
•
længere er til stede, herunder hvis samtykke er tilbagekaldt.
Indsigelse mod uberettiget behandling
•
Begrænsning af behandling for de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent
•
formål
Dataportabilitet af dine personoplysninger til en anden udbyder af samme ydelse
•
Tilbagetrækning af samtykke
•
Indgivelse af en klage til tilsynsmyndigheden
•
PDH Music underretter uden unødig forsinkelse den registrerede om, hvordan virksomheden håndterer den
registreredes udøvelse af rettighederne.
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Sådan udøver du dine rettigheder
Såfremt du som registreret ønsker at udøve dine rettigheder i forbindelse med de personoplysninger, der er
afgivet til et givent formål, skal du som registreret skrive en mail til info@pdh.dk, hvori det fremgår, at du
ønsker at udøve din ret.
Hos PDH Music har vi processer der sikrer, at vi kan efterleve anmodninger fra registrerede der ønsker at
udøve sine rettigheder.
Hvis din indsigelse er berettiget, sikrer vi, at din anmodning efterleves uden unødig forsinkelse.
Ret til indgivelse af klage til tilsynsmyndighed
Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, kan dette
gøres ved at kontakte Datatilsynet. På Datatilsynets hjemmeside er det muligt at indgive en klage.

3) Hvad bruger vi dine data til? (behandling af persondata)
Vi registrerer data om artister, kunder og medarbejdere hos samarbejdspartnere og anvender data for
at overholde pligter, der påhviler os som dataansvarlige, samt til opfyldelse af kontrakter og i forbindelse
med behandling, hvortil der er et lovmæssigt grundlag.
Oplysninger på registrerede artister deles indenfor PDH Music, PDH Tour og Music & Me.
De data, vi anvender, omfatter:
Almindelige personoplysninger
•

Navn, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger, billeder

Fortrolige personoplysninger
•

CPR nummer, pasoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre legitime interesser.
Dette sker når:

Vi skal opfylde en kontrakt, som er indgået med en koncertarrangør på dine vegne eller
på vegne af en artist du er tilknyttet
Vi opbevarer og behandler dit navn, telefonnummer, e-mail og deler oplysningerne med koncertarrangører
og evt. andre leverandører nødvendige i forbindelse med planlægning og afholdelse af optræden (f.eks. ved
hotel booking, flybooking o.lign). Behandlingen af disse personoplysninger er nødvendig for opfyldelse af en
kontrakt og for vores legitime interesse i at dele oplysningerne med arrangører og leverandører. Vores
behandlingsgrundlag er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) (opfyldelse af en kontrakt) og litra f)
(interesseafvejningsreglen).

Promovering og markedsføring
Til brug for promovering og markedsføring anvender vi, for registrerede artister, navn og billedmateriale.
Materialet anvendes på, men er ikke begrænset til hjemmeside, Facebook og Instagram. Behandlingen af
disse personoplysninger er nødvendig for vores legitime interesse i at yde vores service med at promovere
og markedsføre artister, er vores behandlingsgrundlag interesseafvejningsreglen, jf.
persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) (interesseafvejningsreglen).
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Vi som led i fakturering af leverede ydelser behandler navn og kontaktoplysninger
I forbindelse med koncerter og tour aktiviteter varetager PDH Tour for artisten fakturering, regnskab,
udbetaling af løn, indberetning af B-indkomst til SKAT mv. Det indebærer behandling af fortrolige
personoplysninger, som også videregives til arrangører til brug for indberetning af artistens honorar til SKAT.
Behandlingen af disse personoplysninger er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt og overholdelse af en
retlig forpligtelse i forbindelse med indberetning til SKAT. Vores behandlingsgrundlag er
persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) (opfyldelse af en kontrakt) og litra c) (retlig forpligtelse),
samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, ved behandling af CPR-nummer.

Kontaktinformationer på kunder – såvel private som erhvervsmæssige
Når du som kunde indgår en aftale med PDH Music om en eller flere artisters optræden, registrerer vi
kontaktinformationer – navn, telefonnummer, e-mail - og evt. bankoplysninger.
Vores behandlingsgrundlag er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) (opfyldelse af en kontrakt).
Vi behandler kontaktnavn, e-mail og telefonnummer som led i et potentielt fremtidigt samarbejde.
Vores legitime behandlingsgrundlag er jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
(interesseafvejningsreglen)

Vi behandler kun relevante personoplysninger om dig
Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvortil
de er indsamlet. Det afhænger af formålet, hvilke oplysninger, der er tilstrækkelige og relevante.
Du bliver ved afgivelse af dine oplysninger orienteret om, hvorfor vi indsamler de enkelte oplysninger. Vi
indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at
opfylde det formål, hvortil de er indsamlet.
Der kan være retslige forpligtelser, som gælder for os som dataansvarlig, og som er årsag til, at vi indsamler,
behandler og opbevarer personoplysninger.
Du kan altid anmode om indsigt jf. processen ovenfor.

Vi opdaterer løbende personoplysninger, når dette er muligt
Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Vi sørger
også for at opdatere dine persondata løbende.
Flere af vores services afhænger af, at oplysningerne er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor oplyse
os om eventuelle urigtigheder eller ændringer i dine personoplysninger.
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4) Behandlingssikkerhed – organisatorisk og teknisk
Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler og processer om informationssikkerhed. Vi har
indført organisatoriske foranstaltninger og processer, der beskytter dine personoplysninger mod at blive
tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får
adgang eller kendskab til dem. Kun personale med legitimt og sagligt formål kan tilgå personoplysninger.

4a) Tekniske sikkerhedsforanstaltninger
Sikkerhed i modtagersystemer
Når vi modtager dine oplysninger, bliver de opbevaret sikkert. Vi gemmer og opbevarer på vores interne
server, samt på vores online cms-system.
Adgangen til og brug af vores online cms-system, også kaldet ”Engine”, er bygget op med de
sikkerhedsfunktioner, som er til rådighed.
Det betyder at:
Det kun er ansatte, som har eller kan få adgang til data i Engine.
•
Der benyttes to-faktor login ved login til Engine.
•
Der er log på alle brugeres færden i systemet.
•
Der er bygget funktionsadskillelse i Engine, således at en person ikke selv kan ændre
•
sikkerhedsindstillingerne.
Ingen data gemmes på lokale devices.
•

4b) Organisatoriske foranstaltninger
For at sikre dine oplysninger bedst muligt har vi sat følgende processer op i forbindelse med de
personer, der kan have kontakt med dine oplysninger:
Kun personer, der handler på direkte instruks fra dataansvarlige, kan få adgang til oplysninger i
systemerne. Dette er sikret ved interne kontroller og processer samt nødvendig undervisning.
Alle oplysninger om personer opbevares og behandles i en struktur, hvor kun personer, der har et
sagligt ærinde, kan tilgå dem. Dette sikres ved adgangs- og rettighedsstyring i vores administrative
systemer.

5) Opbevaring og sletning
Vi opbevarer og behandler kun dine oplysninger, så længe vi har et legitimt grundlag for dette. Når en artist
har været inaktiv i længere end 10 år bliver personen og dennes data slettet på vores interne server og i
Engine.

5a) Vi sletter oplysninger ud fra følgende principper:
E-mails slettes som udgangspunkt efter seks måneder. Såfremt vi af hensyn til pligter skal opbevare
oplysningerne længere, flyttes de til et sikret arkiv. Herefter slettes de efter fem år.
Oplysninger, der behandles på baggrund af samtykke, behandles indtil samtykke trækkes tilbage, eller den
tjeneste, hvortil samtykke er givet, ikke længere udbydes. Oplysninger slettes i begge tilfælde straks herefter.
I øvrige tilfælde slettes oplysninger, når der ikke længere er pligt til dokumentation. Oplysninger slettes her
efter fem år.
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5b) Overførsel til lande uden for EU / EØS
Vi benytter Microsoft 365, hvorfor der kan ske overførsel af personoplysninger til lande uden for EU.
Du kan se listerne over Microsofts underdatabehandlere på Microsofts hjemmeside via links i boksen herunder.
I nogle tilfælde er landet godkendt af EU-Kommissionen som et såkaldt "sikkert tredjeland", og ellers sker
overførslen på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.
Du kan få en kopi af standardkontraktbestemmelserne ved at kontakte os via de generelle
kontaktinformationer anført i denne politik.
Lejlighedsvis anvendes Dropbox til deling af dokumenter med f.eks. koncertarrangører og artister.
Dropbox er certificeret i henhold til EU – US Privacy Shield og overholder således kravene i GDPR.
Du finder Dropbox certifikatet på listen via link i boksen herunder.

Lister over Microsofts
underdatabehandlere:

https://servicetrust.microsoft.com/ViewPage/TrustDocumentsV3?command=Download&downloadType=Do
cument&downloadId=7225b690-1c89-4dbc-a0d3-b903e42dc07f&tab=7f51cb60-3d6c-11e9-b2af7bb9f5d2d913&docTab=7f51cb60-3d6c-11e9-b2af-7bb9f5d2d913_Subprocessor_List
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50426
https://servicetrust.microsoft.com/ViewPage/TrustDocumentsV3?command=Download&downloadType=Do
cument&downloadId=9dc7bc4d-92ed-4924-a717-e3dde8979903&tab=7f51cb60-3d6c-11e9-b2af7bb9f5d2d913&docTab=7f51cb60-3d6c-11e9-b2af-7bb9f5d2d913_Subprocessor_List

Dropbox certifikat:

https://www.privacyshield.gov/list
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