Förslag från styrelsen
Bakgrund
Till årsmötet 1 juni 2021 inkom motion om arkivering av föreningens projekt (se bilaga 1). Motionen
återremitterades till styrelsen för utredning av frågor som rör GDPR och huruvida arkivering skulle
vara fysisk eller digital. Styrelsen höll med om vikten att samla och bevara det arbete som lagts ner i
föreningen. Styrelsen har även tagit fram förslag på GDPR-policy (se bilaga 2) efter gällande lagar och
regler.

Förslag
Styrelsen har efter diskussion kommit fram till att deltagarförteckning och DVD eller andra
inspelningar inte kan spridas utan deltagares samtycke. Finns samtycke bland samtliga deltagare i
projekt kan det däremot självklart läggas upp på till exempel föreningens hemsida. För affisch,
program och reviderat manuskript så har Malmö AmatörteaterForum (MAF) sen tidigare haft som
princip att alla projekt som genomförs på MAF ska arkiveras i deras bibliotek. Om samtycke finns från
deltagare och förlag/upphovsrättsman kan manus arkiveras där. Material såsom affisch och program
eller annat grafiskt material kan finnas tillgängligt som digitalt arkiv på Teater Theas hemsida
www.teaterthea.se.
Med detta som bakgrund menar styrelsen att motionen är besvarad och lämnar till årsmötet följande
förslag:
att årsmötet antar förslag till GDPR-policy (se bilaga 2) som föreningens egna
att antagen GDPR-policy publiceras på föreningens hemsida www.teaterthea.se
att grafiskt material såsom affisch och program under kommande verksamhetsår publiceras på
föreningens hemsida www.teaterthea.se i den mån det är förenligt med GDPR-policy
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Bilaga 1
Herr ordförande och övrig styrelse för Teater Thea, inför årsmöte 2021.
Ärende:
Arkivering av teaterns föreställningar/projekt.
Bakgrund:
Teater Thea har varit en organiserad teatergrupp i mer än 10 år.
Föreningen startade med en ensam grupp under träning och föreställning, men nu
visar senaste medlemsbrev att fyra, eller fem grupper, har träning och planerar
framträdande så snart pandemin har släppt sitt grepp.
I den seniora gruppen har vi fått en DVD_skiva med upptagning från nästan samtliga
våra framträdanden.
Om detta har varit en gängse rutin i övrigt är oklart.
Samtidigt förekommer det av och till att gamla program, eller delprojekt, återkommer i
annan produktion.
Ett behov finns att dokumentation blir mera formell och tillåter kommande grupper att
gå tillbaka och hämta inspiration, exempelvis från dekor och liknande.
Med tanke på den utveckling man ser för föreningen kan man hävda att en ordnad
arkivering hastar!
Förslag:
Styrelsen tillstyrker och implenterar att en funktion för arkivering genomförs.
I ett sådant arkiv skulle samtliga genomförda föreställningar arkiveras med:
Affisch
Program
Deltagförteckning
Reviderat manuskript
DVD_skiva.
Arkivets placering:
Det bör anses vara en funktion för föreningens sekreterare att genomföra/se till att
nämnda material tillställes och sedan arkiveras på lämpligt sätt hos samme
sekreterare och överföres till nästkommande vid ombyte.
Slutlig förvaring inom MAF får undersökas.
Vänligen
2021-04-05
Christer Carlsson
medlem av seniora gruppen
Styrelsen svar:
Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen med nedan nämnda justering.
Styrelsen tillstyrker och implementerar att en funktion för arkivering genomförs. I ett
sådant arkiv skulle samtliga genomförda föreställningar arkiveras med:
Affisch
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Program
Produktionsdatum
Scenografiskisser och övrigt grafiskt material
Arkivets placering:
Styrelsen ansvarar för arkivet som helhet och genomförandet kan fördelas inom
styrelsen. Detta ansvar överföres till nästkommande styrelse vid ombyte. Arkivet ska
hållas tillgängligt på föreningens hemsida www.teaterthea.se.
Motivering:
Styrelsen yrkar bifall på motionen med ovan nämnda justering.
Teater Thea varit en förening i mer än 10 år och sedan föreningen startade med en
ensam grupp är vi idag den största amatörteaterföreningen i Malmö
AmatörteaterForum (MAF).
Föreningen består, i normala fall, av ett flertal repetitionsgrupper. Det arbete som
grupperna lägger ner är betydelsefullt och styrelsen instämmer i att någon form av
arkivering kan hjälpa medlemmarna att gå tillbaka och hämta inspiration.
I exempelvis torsdagsgruppen delas deltagarna in i olika produktionsgrupper, där
vissa ansvarar för design och affischer samt marknadsföring medan andra ansvarar
för kostym, smink, scenografi eller rekvisita. Ifall detta arbete kunde bevaras hade det
varit hjälpsamt för framtida produktioner men också ha ett eget värde i sig själv.
Styrelsen föreslår däremot att motionen antas justerad. Sådant som
deltagarförteckning, reviderat manuskript och DVD-skiva berör integritetsfrågor och
upphovsrättsliga frågor. Deltagare brukar finnas med i programtext, men i övrigt ser
inte styrelsen någon möjlighet att förvara ytterligare uppgifter i ett särskilt arkiv.
Detsamma gäller eventuell filmupptagning, då vissa inte vill att andra ska se en på
film förutom kanske repetitionsgruppen. Vad gäller manuskript måste vi ibland köpa
rättigheter för att använda och kopiera dessa, varpå en förvaring av manuskript kan
bli svårt.
Det som nyss sagts kan givetvis arkiveras om samtliga eller berörda samtycker till
det. Men det får då utgöra undantaget till huvudregeln. Enskilda eller berörd grupp
måste också ge styrelsen tillåtelse att arkivera.
Vad gäller arkivets placering anser styrelsen att det blir enklast ifall detta finns
tillgängligt på föreningens hemsida.
Slutligen anser styrelsen inte att ansvaret för arkivet behöver åläggas sekreteraren,
utan kan fördelas på egen hand inom styrelsen.
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Bilaga 2
Vår integritetspolicy
I denna integritetspolicy beskrivs hur Teater Thea samlar in och använder personuppgifter
samt hur vi skyddar användarnas integritet.
Teater Thea är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i
integritetspolicyn. Det innebär att vi är ansvariga för att personuppgifterna behandlas i
enlighet med gällande lagar. Ansvaret innebär bland annat att vi ska informera dig om
hanteringen, säkerställa att personuppgifter skyddas och behandlas med konfidentialitet
samt se till att du kan vända dig till oss om du har invändningar mot hur vi använder dina
personuppgifter.
Teater Thea ska alltid säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och lagligt sätt,
och vi ska enbart hantera personuppgifter för de legitima ändamål vi uttryckligen anger.
Detta i enlighet med dataskyddsförordningen.

Teater Theas behandling av personuppgifter
1. Vilka personuppgifter samlar Teater Thea in?
Personuppgifter du själv uppger
Vi behandlar uppgifter om dig när du skickar e-post till oss, fyller i kontaktformulär på vår
webbplats eller kontaktar oss per telefon. Det gör vi för att kunna svara eller kontakta dig
och för att kunna leverera de eventuella tjänster du efterfrågar.
Förfrågningar som du skickar direkt via e-post eller kontaktformulär krypteras inte. Vi
uppmanar dig därför att inte skicka sekretessbelagda eller känsliga uppgifter via e-post.
2. Hur vi använder dina personuppgifter och den rättsliga grunden till detta
När du vänder dig till oss via e-post eller de kontaktformulär som finns på våra webbplatser
behandlar vi dina personuppgifter för att kunna besvara din förfrågan eller leverera de
tjänster du efterfrågar. Det kan exempelvis handla om namn, födelsedatum, e-postadress,
adress, telefonnummer eller annan information du lämnar. Den rättsliga grunden till denna
behandling är att den krävs för att uppfylla en överenskommelse om kontakt och/eller
leverans av tjänster.
3. Vem får tillgång till mina personuppgifter?
När du vänder dig till oss får ett begränsat antal personer på Teater Thea och våra
samarbetsorganisationer MAF (Malmö AmatörteaterForum) och ABF (Arbetarnas
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Bildningsförbund) tillgång till dina personuppgifter. Endast de personerna som behöver se
uppgifterna för att svara på en förfrågan, eller hjälpa till med ett ärende, får tillgång till dina
uppgifter.
4. Sociala medier
Teater Thea administrerar egna profiler på sociala medier som Facebook, Instagram och
Youtube. Som administratör av våra profiler på sociala medier tar vi emot aggregerad och
anonymiserad information om dem som besöker våra profiler. För ytterligare information
hänvisar vi till de respektive aktörernas integritetspolicyer.
Teater Theas användning av bilder på webbplatsen och i sociala medier är endast i syfte att
marknadsföra och beskriva verksamheten. Det är essentiellt för att kunna attrahera publik
men även få in nya medlemmar i föreningen.
5. Dina rättigheter
Insyn och korrigering
Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till info@teaterthea.se.
Du har rätt att be om:
•
•
•
•
•

Insyn i vilka uppgifter vi har om dig
Insyn i hur vi behandlar dina personuppgifter
Korrigering av bristfälliga eller felaktiga uppgifter
Radering eller komplettering av felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig.
Klagomål gällande hur vi behandlar personuppgifter kan skickas till ansvarig
tillsynsmyndighet (i Sverige Datainspektionen).

Dataportabilitet
När vår behandling baseras på avtal eller samtycke kan du kräva att få ut de uppgifter du
lämnat till oss i maskinläsbart format. Dina uppgifter kan överföras till en annan
personuppgiftsansvarig om detta kan göras på ett säkert sätt.
Rutiner för radering
Enligt Teater Theas rutiner för radering ska personuppgifter inte sparas längre än vad som är
nödvändigt för att syftet med behandlingen ska uppfyllas, eller så länge det krävs enligt lagar
och föreskrifter.
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Du kan när som helst be oss att radera de uppgifter vi har om dig. Vi raderar då uppgifterna
så länge de inte är nödvändiga för att vi ska kunna leverera en tjänst du fortfarande vill ha
tillgång till, eller om det enligt lag krävs att vi sparar uppgifterna.
När vi använder dina personuppgifter för att du samtyckt till det kan du när som helst
återkalla ditt samtycke. Då kommer alla dina personuppgifter att raderas.
6. Säker hantering av personuppgifter
Teater Thea säkerställer att gällande dataskyddsregler följs samt att rutiner och riktlinjer
revideras vid behov.
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