Persondatapolitik
SF STUDIOS
Distribution

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

Kategorier af
personoplysninger

Kilder

Behandlingsgrundlag

Modtagere

Opbevaring

Distribution af film
Gallainvitationer:
Personoplysninger anvendes til at
kontakte dig med henblik på at
invitere dig til gallapremiere

Vi behandler følgende
kategorier af
personoplysninger:

Vi indsamler
oplysninger fra
følgende kilder:

Almindelige
personoplysninger:

● Direkte fra dig

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

Vi kan videregive dine
personoplysninger
under følgende
omstændigheder:

● Hvis det er nødvendigt af
hensyn til opfyldelse af en
kontrakt, som du er part i

(i) Til koncernforbundne
selskaber herunder SF
Studios i Stockholm
(AB Svensk
Filmindustri)

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

Levering af nyhedsbreve:
Personoplysninger anvendes til at
fremsende nyhedsbreve, som du har
tilmeldt dig
Konkurrencer på sociale medier:
Personoplysninger anvendes til at
fremsende præmie
Kontakt til medvirkende og
lanceringsassistance:
Personoplysningerne bruges i
forbindelse med foto-shoots, ekstern
hjælp til lancering og gallapremierer
Biografer:
Personoplysninger bliver brugt til
kontakt til biografer i forbindelse
med booking af film
Kunder Home Entertainment:
Personoplysninger bliver brugt til
kontakt til kunder i forbindelse med
salg af film (fysiske produkter som fx
DVD’er)

Fx:
● Navn

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

● E-mail

● Hvis det er nødvendigt for at
vi kan overholde en retlig
forpligtelse fx i henhold til
bogføringsloven

● Telefonnummer

● Udtrykkeligt samtykke

● Adresse

● Konto nr.
● Cpr nr. i forbindelse
med udbetaling af løn
og udlæg

Følsomme oplysninger:
● Helbredsoplysninger fx
allergier ved booking af
rejseaktiviteter

(ii) Til øvrige
samarbejdspartnere
såsom rejsebureauer,
fotografer, biografer
(iii) Hvis det er påkrævet
ifølge en
domstolsafgørelse eller
gældende lovgivning

● I forbindelse med
ansættelse vil vi
opbevare dine
personoplysninger i 5 år
efter ansættelsens
ophør
● Så længe et afgivet
samtykke til at modtage
nyhedsbreve ikke er
trukket tilbage, og vi
ikke er forpligtet til at
opbevare
personoplysningerne fx i
forbindelse med en
retlig forpligtelse
● I forbindelse med
konkurrencer på
Facebook slettes
personoplysninger, når
præmien er sendt

3. Konsekvenser ved behandlingen
Når vi behandler personoplysninger om dig, er det til brug for lancering, salg og markedsføring af vores produkter.

4. Overførsler til lande udenfor EU/EØS
Vi kan overføre dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS herunder USA og Canada.
Overførsler til tredjelande vil kun ske til specifikke formål, som nævnt under afsnit 2, og vi vil altid sikre, at der er 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/en nødvendighed for lancering, salg og markedsføring af vores produkter:
●
●
●

Navn, e-mail i forbindelse med nyhedsbreve
Navn, adresse i forbindelse med præmier
Navn, adresse, cpr og kontonummer i forbindelse med lønudbetaling

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

