Kulturenheten

Aktører registrert i Aktørbasen

Vår saksbehandler
Harald Arnesen

Vår ref.
18 /19694/030//
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
07.06.2018

Brev til alle aktører i Aktørbasen i forbindelse med EU's nye lov om personvern (GDPR)
I forbindelse med EU’s nye lov om personvern (GDPR) sender vi med dette ut informasjon om
samtykke for aktører i Aktørbasen.
Formålet med Aktørbasen
Aktørbasen er en søkbar oversikt over frivillige organisasjoner og andre aktører i Trondheim.
Organisasjoner og aktører som ønsker å søke om tilskudd eller søke om lån/leie av kommunale
lokaler må være registrert i Aktørbasen.
Samtykke
I forbindelse med registrering i Aktørbasen ba vi om at dere ga samtykke til at informasjon om
aktøren vises på kommunens eksterne nettsider.
Det er mulig å søke om tilskudd eller lån av lokale selv om dere ikke samtykker til visning.
Trondheim kommune oppfordrer til at dere gir samtykke til visning, slik at Aktørbasen er mest
mulig oppdatert og søkbar for innbyggerne. Se informasjon om hvilke opplysninger som vises på
nettsidene.
Sjekk om dere har gitt samtykke:








Logg inn i Aktørbasen.
Gå til Min profil - oppdater kontaktinfo ved behov.
Trykk på aktuell aktør under Mine organisasjoner.
Trykk på Rediger-fanen.
Hvis feltet Samtykke er haket av har dere tidligere gitt samtykke.
Her kan samtykke hakes av eller hakes på. Husk å trykke Lagre nederst på siden etterpå.
Sjekk og oppdater gjerne annen informasjon også.

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Kulturenheten
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM
117487/18

Besøksadresse:
Dronningens gate 1B

Telefon:
+47 72545700

Telefaks:
+47 72545701

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: kulturenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse:

Side 2
TRONDHEIM KOMMUNE
Kulturenheten

Vår referanse
18/19694

Vår dato
07.06.2018

Oppfølging av Aktørbasen
Trondheim kommune har inngått avtale med Trondheim kulturnettverk (TKN) og Idrettsrådet i
Trondheim (IR) om oppfølging av Aktørbasen. I den forbindelse kan TKN og IR sende e-post til dere
basert på e-postadresser som dere har registrert i Aktørbasen. Dersom dere ikke ønsker å motta
slik e-post fra TKN eller IR har dere mulighet til å skrive dere av e-postlistene deres.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Egil Furre
enhetsleder

117487/18

Harald Arnesen
rådgiver

