Oplysninger om anvendelse af persondata
I forbindelse med at vi har modtaget en ansøgning til en af Kulturforvaltningens
tilskudsordninger, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række
detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den
forbindelse.
Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne:
• identifikationsoplysninger - som er navn, e-mailadresse og telefonnummer og Nem
Login oplysninger for den, der opretter ansøgningen samt CVR.-/CPR-nr., navn og
adresse for den, der søges støtte til. Personer nævnt i ansøgningen.
• økonomiske oplysninger - oplysninger i ansøgningen i form af f.eks. budget, regnskab
og finansieringsplan.
Det gør vi for at kunne behandle din ansøgning om støtte til det projekt, du har beskrevet.
Behandlingen af din ansøgning er forskellig afhængig af, hvilken tilskudsordning, du har søgt:
• Sagsbehandling og beslutning i sekretariatet
• Sagsbehandling i sekretariatet, indstilling til og beslutning af Rådmanden for Kultur og
Borgerservice
• Sagsgennemgang i sekretariatet og beslutning i et af vores kunstfaglige udvalg
Sagsgangen for din ansøgning er beskrevet på vores hjemmeside under den tilskudsordning,
du har valgt at søge og på første side i ansøgningsskemaet.
I forbindelse med gennemgang af ansøgningen, vil CVR.-/CPR.-nr. på den, der skal modtage
en evt. bevilling, blive verificeret i forhold til det nationale register for CVR/CPR-oplysninger.
Oplysningerne bliver også anvendt til statistiske undersøgelse og afrapporteringer til brug
internt hos sekretariatet, Rådmanden, Byrådet og de kunstfaglige udvalg. På foranledning af
forespørgsler fra f.eks. pressen, kan vi foretage udtræk, hvor navnet på hvem støtten er
søgt/bevilget til er nødvendige. I de tilfælde vil man blive orienteret.
Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af:
• Forvaltningsloven
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161411
• Databeskyttelsesloven
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/lovgivning/
EU Persondataforordning, artikel 6, stk. 1, litera e) Behandling er nødvendig af
hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under
offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.
Oplysningerne er opbevaret sikkert hos Aarhus Kommune.
Oplysningerne bliver videregivet til kunstfaglige udvalg i de tilskudsordninger, hvor udvalgene
har beslutningskompetencen. Udvalgene består er eksterne konsulenter, udpeget af Aarhus

Byråd, som sidder i en periode på 4 år. Konsulenterne underskriver en tavshedserklæring,
som er gældende alle år fremadrettet, også når de udtræder af udvalget.
De oplysninger vi behandler om dig, vil blive opbevaret i fuldt omfang i 5 år efter, at sagen er
lukket. Derefter vil sagen overgå til Historiske Sager, hvor kun de nødvendige oplysninger vil
fremgå, f.eks. vil dokumenter vedhæftet ansøgningen blive slettet.
Efter 5 år i Historiske Sager vil sagen overgå til Varige Sager, hvor kun oplysninger af
økonomisk art, den søgte pulje, år og kategorier på sagen vil blive gemt.
Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne, vi har om dig. Du har også ret til at
anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en
begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at
kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har noteret om dig, indtil den
ovennævnte slettefrist indtræder.
Den dataansvarlige er:
Aarhus Kommune, Kulturforvaltningen
Godsbanen, Skovgaardsgade 3
8000 Aarhus C
Telefonnr. 8940 2000
E-mail: kultur@aarhus.dkkulturforvaltningen
Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes databeskyttelse af dine oplysninger,
så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail
databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.
Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af
personoplysningerne.

