Fortrolighedserklæring fra United Aps. – Part of ITV Studios for ansøgere og deltagere til produktioner.

1. Introduktion.
Denne fortrolighedserklæring fra United Aps. – Part of ITV Studios (herefter United) gælder for Uniteds
behandling af personlige oplysninger til ansøgere eller deltagere i Uniteds produktioner til tv-programmer og
reality-serier. Denne erklæring forklarer, hvilke personlige oplysninger United indsamler og behandler, og
hvorfor United gør dette.
Denne fortrolighedserklæring blev senest opdateret den 25. maj 2018.
2. Hvem er vi?
Enhver henvisning til "vi", "os" og "vores" er til UNITED -part of ITV Studios (CVR 34726442) og vores
datterselskaber. Vi er "dataansvarlige" af dine personlige data, og du kan kontakte os på privacy@itv.com eller skrive til
os på info@unitedtv.dk for at få mere information om, hvordan vi behandler dine data, og hvordan du udøver dine
rettigheder som registreret.
3. Behandling.
Vi er opmærksomme på dit privatliv og behandler dine personlige oplysninger på en sikker og fortrolig måde.
Dette gøres ved hjælp af forskellige tekniske og organisatoriske tiltag.
Vores behandling af dine personlige oplysninger er i overensstemmelse med gældende privatlivslovgivning,
herunder den nuværende danske databeskyttelseslov og EU's generelle persondataforordning (herefter GDPR).
Som databehandlere følger vi disse principper:
• Behandlingen er lovlig, retfærdig, gennemsigtig og forholdsmæssig i forhold til formålet med
behandlingen;
• De personlige data indsamles til specifikke, udtrykkeligt angivne og berettigede formål, er
tilstrækkelige, relevante og begrænsede til disse formål og viderebehandles ikke på en måde, der er
uforenelig med disse formål;
• Personoplysningerne er korrekte og nødvendigt opdaterede og opbevares så det ikke er muligt at
identificere de registrerede personer i længere perioder, end det er nødvendigt med henblik på formålet
med behandlingen;
• Behandlingen er sikret med tilstrækkelig sikkerhed for personoplysningerne og;
• Vi har lavet tiltag for at sikre dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang / offentliggørelse /
ændring / sletning.
4. Hvilke personlige oplysninger behandler vi og hvorfor.
Vi får personlige oplysninger fra dig, når du sender en ansøgning om deltagelse i et program
- først når du sender din ansøgning, er du betragtet som "ansøger".
Vi behandler dine personlige oplysninger i ansøgningen for at afgøre, om du passer ind i en produktion hos os.
Hvis du bliver udvalgt som deltager, vil vi indhente flere personlige oplysninger om dig for eksempel gennem
audio og /eller visuelle optagelser, og gennem selve produktionsprocessen.
- efter at vi har givet besked om, at vi har udvalgt valgt dig, bliver du betragtet som "deltager".
Vi er forpligtet til at beskytte privatlivets fred for børn og unge under 18 år. Hvis du er under 18 år bedes du
venligst få din forælder / værgers tilladelse på forhånd, når du giver os personlige oplysninger. Vi vil herefter få
bekræftet samtykket til din ansøgning ved at kontakte din forælder eller værge.
For ansøgere vil vores behandlingsgrundlag være de eller det samtykke, du aktivt giver os, inden du sender dit
ansøgningsskema.
For deltagere vil vores behandlingsgrundlag for den videre behandling være aftalen mellem dig og os - kaldet
deltagerkontrakten.
Nogle oplysninger skal vi behandle, fordi vi er forpligtet til at behandle dem, for eksempel for at overholde vores
regnskabsforpligtelser. Der kan også være situationer, hvor vi vil behandle personlige data, fordi vi har en

legitim interesse i at gøre det, for eksempel i forbindelse med en verserende tvist, skal der indsendes
dokumentation, selvom beviser kan indeholde personlige oplysninger.
Som en del af ansøgningen vil du blive bedt om følgende personlige oplysninger: Fulde navn, fødselsdato,
adresse, e-mail-adresse, telefonnummer, billede, højde, vægt, erfaring, profil navne på de sociale medier,
familieforhold, interesser og alle andre oplysninger, du vælger at dele med os . Det kan også være du indsender
en video eller flere billeder af dig selv, hvis du ønsker det. Hvis du ansøger om deltagelse i en bestemt
produktion, bliver du også bedt om at give os følsomme personlige oplysninger så som din seksuelle orientering
og din religion / livsfilosofi. Andre typer af følsomme personoplysninger såsom helbredsoplysninger, herunder
psykiske lidelser, kan du selv vælge at oplyse det til os i det frie tekstfelt.
Formålet med indsamling og behandling af disse personoplysninger, er at vurdere din egnethed som deltager i
produktionen. Alle personlige oplysninger i din ansøgning kan indgå i vurderingen for din eventuelle deltagelse i
produktionen.
Først og fremmest indsamles dine personlige oplysninger kun fra dig baseret på dit samtykke.
Hvis du fortsætter i udvælgelsesprocessen, kan det være nødvendigt at bede om yderligere samtykke, for at lave
et baggrundstjek. I så fald vil vi kunne få yderligere personlige oplysninger fra et firma i EU / EØS-området, der
beskæftiger sig med den relevante type baggrundstjek. Vi behandler personlige oplysninger for at afklare, om der
er fare eller anden sikkerhedsrisiko for ansøgere eller andre deltagere, hvis en sådan person bliver en deltager i
produktionen.
Som deltager vil vi, udover de ovennævnte personlige oplysninger, behandle video- og lydoptagelser, som vi
eller vores underleverandør laver af dig. For at kunne deltage i produktionen, må du som minimum give os de
oplysninger som ansøgningen kræver, og du skal stille op til video og Lydoptagelser. Andre oplysninger, der kan
kommer frem før eller under produktionen, er frivilligt givet af dig. Personlige data, som du vælger at dele med
os før og under optagelsen af produktionen, kan bruges til produktion og markedsføring af den; Dette gælder
både generelle og følsomme personlige oplysninger. Eksempler på følsomme personlige oplysninger, der kan
komme frem under produktionen, er sundhedsinformation, seksualitet og aktivitet samt religion og tros
spørgsmål. Formålet med at behandle personlige oplysninger om dig som deltager, er, at vi bør være i stand til at
producere, markedsføre og distribuere produktionen på alle kanaler / medier / platforme på ubestemt tid. De
personlige oplysninger, vi behandler om dig, indsamles primært fra dig som ansøger og muligvis dig som
deltager. Personlige data kan også indsamles fra andre kilder, såsom tætte relationer, som du kan angive som
referencer, oplysninger fra andre deltagere under produktion eller virksomheder i EU / EØS-området, der udfører
baggrundstjek.
5. Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?
Dine personlige oplysninger vil kun blive delt med de involverede parter for at fuldføre ansøgningsprocessen.
Hvis du fortsætter i udvælgelsesprocessen, kan det være relevant at få hjælp fra virksomheder inden for EU /
EØS, der foretager baggrundstjek. De vil få oplyst navn og fødselsdato. Anvendelse af sådanne selskaber er i
videst mulig omfang begrænset til, og data indsamlet gennem sådanne baggrundstjek slettes efter vi har
behandlet det modtagne data til formålet. Hvis du er en deltager i en af vores produktioner, vil dine personlige
oplysninger blive delt med nødvendige tredjeparter til at udføre produktion. Vi skal gøre dette for at opfylde de
aftaler, vi har indgået med vores samarbejdspartnere. Hvem sådanne tredjeparter er kan variere fra produktion til
produktion. Normalt vil sådanne tredjeparter blive navngivet i en deltagerkontrakt. Enhver leverandør, vi bruger
til at behandle personlige oplysninger på vores vegne, er bundet af en gyldig GDPR databehandlingsaftale og
opfylder kravene til sikker behandling af personoplysninger. Leverandører og samarbejdspartnere, der har
adgang til deltageres personoplysninger, vil typisk være en Cloudservice, rejse / flyselskab, forsikringsselskab,
tv-kanaler, reklamevirksomhed for produktion og lignende.
6. Hvor længe opbevares personoplysningerne?
Med medmindre andet er angivet, følger vi de lovmæssige krav. Dine personlige oplysninger vil blive slettet, når
der ikke længere er brug for dem til det formål de blev indsamlet til. Som en ansøger kan samtykket til dine
personlige data, der er lagret i vores database til fremtidig kontakt med andre produktioner i op til tre år. Hvis du
har accepteret dette, vil vi enten anmode om et nyt samtykke inden for tre år, for at forlænge opbevaringstiden
eller slette dine personlige oplysninger, når tiden udløber. Vi har interne procedurer for sikker sletning af
personoplysninger. Rutinerne sikrer, at dine personlige oplysninger kun gemmes, så længe vi har brug for dette, i
overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring, og gældende lovgivning. Når det juridiske behov ikke
længere er tilgængelig, vil dine oplysninger blive slettet eller anonymiseret.
7. Hvilke rettigheder har du, og hvordan du udøver dem?
Som både ansøger og deltager har du rettigheder i henhold GDPR for, hvordan vi behandler dine
personoplysninger. Som ansøger bygger vores behandling på dit samtykke.
Du kan når som helst trække dette samtykke tilbage. Dette gøres ved at kontakte os på nedenstående e-mailadresse. Tilbagetrækning af samtykke medførre, at du ikke længere betragtes som en potentiel deltager i den

produktion, du ansøger om. Tilbagetrækning af samtykke påvirker ikke lovligheden af behandlinge,n som er
baseret på samtykket du gav før tilbagetrækningen.
Hvis du har indgået en kontrakt med os, for at deltage i vores programmer, har vi ret til at vise programmet, uanset om
du senere ændrer mening om deltagelse.
Du kan anmode om adgang til de oplysninger, vi har på dig, og vi vil også fortælle dig;
•
•
•
•
•

Hvorfor vi behandler dem.
Hvem deler vi det med, og hvis nogen oplysninger overføres til et land, der ikke anses for at have
tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger til personlige data.
Hvor længe vi beholder dine data.
I visse tilfælde kilden til oplysningerne, hvis den ikke blev indsamlet direkte fra dig;
Hvis vi bruger dine data til en automatisk beslutningstagning eller profilering

Hvis du anmoder om en kopi af dine personlige data, som vi behandler, skal du være så specifik som muligt, da det
både hjælper os med at identificere oplysningerne hurtigere, og give dig en kopi uden unødig forsinkelse.
Både som ansøger og deltager har du ret til at få indblik til dine personlige oplysninger ved GDPR artikel 15. Ret
til at kræve rettelser af fejlagtige oplysninger som vi har om dig, efter GDPR artikel 16. Retten til at anmode om
sletning, af GDPR artikel 17 og ret til at kræve behandlingen begrænses efter GDPR artikel 18. Hvis
betingelserne i GDPR artikel 20 er opfyldt, har du også ret til dataportabilitet.
Hvis du har spørgsmål eller indvendinger til hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, kontakt venligst
info@unitedtv.dk. Det er også muligt at sende en officiel klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vores
behandling af dine personlige oplysninger er i strid med gældende databesyttelseslov eller GDPR.
8. Sikkerhed.
Vi har rutiner for intern kontrol og informationssikkerhed i overensstemmelse med gældende privatlivsregler i
Danmark. Vi kræver også, at vores leverandører behandler dine personlige oplysninger sikkert, vi stiller krav til
informationssikkerhed samt at overførsel af data sker på en krypteret og sikker måde. Vi sælger, udveksler eller
videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjeparter ud over de vilkår i denne fortrolighedserklæring.
9. Brug af cookies
Ligesom mange andre hjemmesider bruger hjemmesiden til ITV Studios cookies. 'Cookies' er små informationstyper,
der sendes af en organisation til din computer og gemmes på din harddisk, for at give hjemmesiden mulighed for at
genkende dig, når du besøger. De indsamler statistiske data om dine browserhandlinger og -mønstre, og identificerer dig
ikke som individ. For eksempel bruger vi cookies til at gemme din lande præference, det hjælper os med at forbedre
vores hjemmeside, og levere en bedre og mere personlig service.
Det er muligt at slukke for cookies ved at indstille det i dine browserindstillinger.
Hvis du ikke har aktiverede cookies, kan det resultere i tab af funktionalitet, når du bruger vores hjemmeside.
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