PERFORMEX DATAPOLITIK 2018
❖ Performex indsamler, behandler og opbevarer persondata med henblik på at udbetale
rettighedsvederlag til udøvende kunstnere, der har medvirket med musikalsk optræden i TV.
❖ Personoplysningerne benyttes ikke til markedsføring eller andre formål, der ikke har med behandling af
rettighedsvederlag at gøre.
❖ Performex indsamler, behandler og opbevarer udelukkende almindelige personoplysninger, der er
nødvendige for at kunne udbetale rettighedsvederlag. Vi behandler ingen følsomme personoplysninger
jf. persondataforordningen.
❖ Performex kan udveksle oplysningerne med relevante aktører ifm. behandling og udbetaling af
rettighedsvederlag, herunder organisationer under Fællesrådet for udøvende kunstnere, Gramex,
Filmex og visse offentlige myndigheder. Performex udveksler ikke personoplysninger med andre
aktører.
❖ Performex opbevarer dine persondata, så længe det er nødvendigt ifm. behandling af
rettighedsvederlag og minimum i fem år jf. Performex’ bogføringsloven. Copydan udbetaler ofte
restvederlag for tidligere år, som vi udbetaler til det pågældende års rettighedshavere, og i den
forbindelse er det nødvendigt for os at gemme data om tidligere års rettighedshavere, men sådanne
data vil blive slettet, når det vurderes, at der ikke vil være flere udbetalinger til det pågældende års
rettighedshavere.
❖ De registreredes rettigheder ifm. Performex’ behandling og opbevaring af personoplysninger:
Du har altid ret til at:
• Få indsigt i dine personoplysninger (indsigtsret)
• Få rettet eventuelle urigtige personoplysninger (ret til berigtigelse)
• Få dine personoplysninger slettet (ret til sletning)
• Få behandlingen af dine personoplysninger begrænset (ret til begrænsning af behandling)
• Få udleveret eller flyttet dine data (dataportabilitet)
• Gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger (ret til indsigelse)
Du skal dog være opmærksom på, at Performex i tilfælde af sletning af dine personoplysninger vil være
forhindret i at fordele rettighedsvederlag til dig.
Henvendelser vedr. ovenstående rettigheder adresseres til kontakt@performex.dk.
❖ Performex har adgang til statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden via de informationer,
deres browser sender. Det er ikke muligt at genkende enkelte personer ud fra disse oplysninger. De
statistiske oplysninger bruger Performex til at se, hvilken aktivitet der er på www.performex.dk.
Oplysningerne anvendes kun som hjælp til at forbedre opbygningen af Performex’ hjemmeside samt til
at få statistisk viden om eventuelle kampagners effekt.

