Persondatapolitik
SF STUDIOS
Production

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan SF Studios (''vi'' eller ''os'') behandler og sikrer dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
SF STUDIOS
Wildersgade 8
1408 København K
CVR SF Studios (SF Film A/S): 21388939
CVR SF Studios Production: 26390168
Kontakt vedrørende persondata:sfstudios-persondata@bonnier.dk

2. Beskrivelse af behandlingen
Formål

Produktion af film og tvserier
Ansættelse:
Personoplysninger anvendes til
at ansætte dig på en film/tv
produktion
Casting:
Personoplysninger anvendes
med henblik på evt. ansættelse
på en film/tv produktion
Festival-deltagelse:
Personoplysninger anvendes til
akkreditering og flybilletter til
filmfestivaller

Kategorier af
personoplysninger

Kilder

Behandlingsgrundlag

Modtagere

Opbevaring

Vi behandler følgende
kategorier af
personoplysninger:

Vi indsamler oplysninger
fra følgende kilder:

Vi behandler dine
personoplysninger baseret
på et eller flere af følgende
behandlingsgrundlag:

Vi kan videregive dine
personoplysninger under
følgende omstændigheder:

Vi vil opbevare
personoplysninger så
længe det er nødvendigt
til de formål, der er
nævnt

Almindelige personoplysninger:

●

Direkte fra dig

●

Fra andre kilder der er
offentligt tilgængelige fx
telefonregister, DFI, IMDB,
Skuespillerhåndbogen

Fx:
●

Navn

●

Adresse

●

E-mail

●

Telefonnummer

●

Oplysninger vedr. vægt,
højde, tøj/skostørrelser,
hårfarve, etc. til castingbrug

●

Cpr og bankoplysninger til
lønudbetaling

Rettighedsresumeer:
Personoplysninger anvendes i
forbindelse med udbetaling af
royalties

●

Kopi af pas og kørekort ved
bestilling af rejser, billeje
eller festivalakkreditering

Registrering i Imdb, m.m.:
Personoplysninger anvendes til
registrering i Imdb.com og
andre relevante databaser

Følsomme oplysninger:
●

Helbredsoplysninger i
forbindelse med optagelser

●

●

Castingbureauer

Behandling er nødvendig af
hensyn til opfyldelse af en
kontrakt, som den
registrerede er part i, eller
af hensyn til gennemførelse
af foranstaltninger, der
træffes på den
registreredes anmodning
forud for indgåelse af en
kontrakt

●

Hvis det er nødvendigt for
at vi kan overholde en
retlig forpligtelse f. eks. i
henhold til bogføringsloven

●

Hvis det er nødvendigt til
diverse akkrediteringer

●

Hvis det er nødvendigt i
forbindelse med casting

●

Nødvendigt for det formål
at overholde arbejds-,
sundheds- og socialretlige
forpligtelser

(i) Til koncernforbundne
selskaber herunder SF
Studios i Stockholm (AB
Svensk Filmindustri)
(ii) Til co-produktionsselskaber
og finansieringspartnere
såsom tv-stationer,
filminstitutter, filmfonde
(iii) Til øvrige
samarbejdspartnere såsom
rejsebureauer,
biludlejningsselskaber,
filmfestivaller
(iv) Til leverandører vi
samarbejder med for at
støtte vores virksomhed fx
• Distributionsselskaber
med henblik på
lancering, PR,
Markedsføring
(v) Hvis det er påkrævet ifølge
en domstolsafgørelse eller
gældende lovgivning

●

I forbindelse med
ansættelse,
filmoptagelser og
rettighedsresuméer vil vi
opbevare dine
personoplysninger i
filmens/tv-seriens levetid,
dvs. ubegrænset periode

●

I forbindelse med casting
vil vi opbevare dine
personoplysninger i op til
5 år efter castingen fandt
sted. For børn under 16
år gemmes
personoplysninger i 3 år

●

I forbindelse med
festival-deltagelse
opbevares dine
personoplysninger i op til
5 år efter
festivaldeltagelsens
afslutning

Filmoptagelser:
Personoplysninger anvendes til
at kontakte dig i forbindelse
med filmoptagelser

●

Race og/eller etnisk
oprindelse i forbindelse
med casting

●

Nødvendigt for at retskrav
kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares

●

Fagforeningsmæssige
tilhørsforhold i forbindelse
med lønudbetaling

●

Nødvendigt af hensyn til
væsentlige
samfundsinteresser på
grundlag af EU-retten eller
medlemsstaternes
nationale ret

●

Artikel 10, jf. § 8 i
databeskyttelsesloven

Beredskabsplan:
I forbindelse med optagelser,
kan vi bede cast og team
afgive information om
pårørende til brug i tilfælde af
ulykke. Ansvar for at oplyse at
du har videregivet dine
pårørendes information til SF
Studios påhviler dig, der
afgiver informationen

Samarbejdspartnere
Co-produktion:
Selskaber vi producerer vores
film sammen med
Salgsselskaber:
Både danske og internationale
selskaber, der sælger vores
film
Finansieringspartnere:
Selskaber der bidrager
økonomisk til vores
filmproduktioner
PR/Social Media-bureauer:
Til markedsføring af vores film

Vi behandler følgende
kategorier af
personoplysninger:
Almindelige personoplysninger:
Fx:
●

Navn

●

Adresse,

●

e-mail,

●

Telefonnummer

●

Interesser og præferencer

●

Køn

●

Alder

Vi indsamler oplysninger
fra følgende kilder:
●

Direkte fra dig

●

Fra andre kilder der er
offentligt tilgængelige fx
sociale medier og
telefonregister

Vi behandler dine
personoplysninger baseret
på et eller flere af følgende
behandlingsgrundlag:
●

●

Behandling er nødvendig af
hensyn til opfyldelse af en
kontrakt, som den
registrerede er part i
Behandling på grundlag af
en legitim interesse

Vi kan videregive dine
personoplysninger under
følgende omstændigheder:
(i) Til koncernforbundne
selskaber herunder SF
Studios i Stockholm (AB
Svensk Filmindustri)
(ii) Til andre coproduktionsselskaber,
salgsselskaber og
finansieringspartnere såsom
tv-stationer, filminstitutter
og fonde
(iii) Til øvrige
samarbejdspartnere såsom
rejsebureauer,
biludlejningsselskaber,
festivaller

Vi vil opbevare
personoplysninger så
længe det er nødvendigt
til de formål, der er
nævnt.
Vi gemmer dine
personoplysninger:
●

I filmens/tv-seriens
levetid, dvs. ubegrænset
periode

●

Med henblik på genbrug
til næste produktion og
alm. networking

(iv) Til leverandører vi
samarbejder med for at
støtte vores virksomhed fx:
● Distributionsselskaber og
PR-bureauer med henblik
på lancering, PR og
markedsføring
● Kreative bureauer med
henblik på udvikling af
lanceringsmaterialer
såsom plakat, etc.

HR
Ansøgninger:
Uopfordrede og andre
ansøgninger som vi modtager
på mail eller med post
Ansættelseskontrakter:
Kontrakter på fastansatte,
tidsbegrænsede, timelønnede
og freelancere
Helbredsoplysninger:
Oplysninger i forbindelse med
refusionsansøgninger fx i
forbindelse med barsel og
sygdom
Hold- og skuespillerlister:
Lister fra produktionen i
forbindelse med udbetaling af
løn

Vi behandler følgende
kategorier af
personoplysninger:
Almindelige personoplysninger:
Fx:
●

Navn, adresse, e-mail,
telefonnummer

●

CPR-nummer

●

Bankkontonummer

●

Løn-information

●

Ansættelseshistorik

●

Uddannelsesmæssig
baggrund

●

CV

●

Oplysninger vedr. tidligere
arbejdsgiver

Vi indsamler oplysninger
fra følgende kilder:
●

Direkte fra dig

●

Fra offentlig myndigheder

●

Jobportaler og
rekrutteringsbureauer

●

Lineproducere på
produktionerne

●

Helbredsoplysninger fra
læger

Vi behandler dine
personoplysninger baseret
på et eller flere af følgende
behandlingsgrundlag:
●

●

●

Fagforeningsmæssigt
tilhørsforhold
Helbredsoplysninger

Behandling er nødvendig af
hensyn til opfyldelse af en
kontrakt, som den
registrerede er part i, eller
af hensyn til gennemførelse
af foranstaltninger, der
træffes på den
registreredes anmodning
forud for indgåelse af en
kontrakt

●

Behandling er nødvendig
for at overholde en retlig
forpligtelse, som påhviler
den dataansvarlige

●

Nødvendigt for det formål
at overholde arbejds-,

Følsomme oplysninger:
●

Den registrerede har givet
samtykke til behandling af
sine personoplysninger til
et eller flere specifikke
formål

Vi kan videregive dine
personoplysninger under
følgende omstændigheder:
(i) Til koncernforbundne
selskaber herunder SF
Studios i Stockholm (AB
Svensk Filmindustri)
(ii) Til lønbehandlingsvirksomhed, forsikringer,
skat og offentlig refusion
(iii) Hvis det er påkrævet ifølge
en domstolsafgørelse eller
gældende lovgivning

Vi vil opbevare
personoplysninger så
længe det er nødvendigt
til de formål, der er
nævnt
●

Personoplysninger
opbevares i hele
ansættelsesperioden og
slettes det 5. år efter
ansættelsens ophør

●

Ansøgninger slettes efter
1 år

Lønafregnings ark:
I forbindelse med
lønudbetaling
Lønsedler:
I forbindelse med
lønudbetaling, findes digitalt
og i fysiske mapper
Lønafstemningsark:
I forbindelse med
lønudbetaling, findes digitalt
og i fysiske mapper

sundheds- og socialretlige
forpligtelser
●

Nødvendigt for at retskrav
kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares

●

Nødvendigt af hensyn til
væsentlige
samfundsinteresser på
grundlag af EU-retten eller
medlemsstaternes
nationale ret

●

Artikel 10, jf. § 8 i
databeskyttelsesloven

Lønreguleringsark:
I forbindelse med
lønudbetaling, findes digitalt
og i fysiske mapper

3. Konsekvenser ved behandlingen
Når vi behandler personoplysninger om dig, er det til brug for produktion, salg og markedsføring af film og tv-serier.

4. Overførsler til lande udenfor EU/EØS
Vi kan overføre dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS.
Overførsler til tredjelande vil kun ske til specifikke formål, som nævnt under afsnit 2, og vi vil altid sikre, at der er de fornødne garantier på plads, før der sker en overførsel til et land uden for EU/EØS, som
følger af nedennævnte:
a)

Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er af Kommissionen vurderet, som lande, der generelt enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger sikrer et tilstrækkeligt
beskyttelsesniveau af personoplysninger, fx til amerikanske virksomheder vi samarbejder med, som er certificerede under EU-US Privacy Shield (http://www.privacyshield.gov/list).

b)

Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er ikke af Kommissionen vurderet, som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Vi vil derfor sikre, at der er
fornødne garantier ved brug af Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen eller ved andre kontrakter godkendt af kompetente myndigheder. Du har mulighed for at få en
kopi af denne kontrakt/aftale ved at kontakte os på sfstudios-persondata@bonnier.dk.

5. Pligtmæssig information
Følgende oplysninger er obligatoriske eller en nødvendighed:
•
•

Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, oplysninger vedr. vægt, højde, tøj/skostørrelser, hårfarve, fødselsdato, foto/video, race og/eller etnisk oprindelse – til casting.
Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, cpr nummer, kopi af pas og kørekort, helbredsoplysninger – til filmproduktion og festivalakkreditering.

6. Dine rettigheder
Du har følgende rettigheder:
●

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

●

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

●

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af
behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

●

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

●

Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, fx Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i
forbindelse med behandlingsaktiviteterne.
I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via denne hjemmeside og via e-mail, hvis det er muligt. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside
www.sfstudios.dk

Sidst opdateret: 25. maj 2018

