Persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Innovation CPHsound Design (''vi'') behandler og sikrer dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: Innovation CPHsound Design
Pilestræde 35, 1. tv., 1112 København K
CVR-nr.: 38839594
Telefon: 35373575
E-mailadresse: mail@cphsounddesign.dk

2. Beskrivelse af behandlingen
Formålene med vores
behandling af
personoplysninger.

Kategorier af
personoplysninger

Kilder

Behandlingsgrundlag

Modtagere

Opbevaring

Vi behandler følgende
kategorier af
personoplysninger i relation
til stemmeprøver og
speaks/voice overs:

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

Innovation CPHsound
Design er specialister i postlyd til reklamer, film og tv
og behandler i den
forbindelse
personoplysninger på
speakere samt øvrige
personoplysninger på
ansatte og
samarbejdspartnere.
Post-lyd produktion,
herunder stemmeprøver og
speaks/voice overs

Stemmeprøver, speaks/voice
overs:
Personoplysninger på speakere
anvendes
med henblik på udarbejdelse af
post-lyd produktion til reklamer,
film og tv.

●

Direkte fra dig

●

Fra eventuelle andre kilder
der er offentligt
tilgængelige.

Almindelige personoplysninger:
Fx:
●

Navn

●

Adresse

●

E-mail

●

Telefonnummer

●

Stemmeprøver

●

Køn

●

CPR-nummer og
bankoplysninger til
lønudbetaling, såfremt vi
udbetaler løn/honorar til
speakeren.

Følsomme oplysninger:
●

Eventuelle
helbredsoplysninger i
forbindelse med
stemmeprøver

●

Eventuelle bureauer

●

Eventuelle databaser

●

Behandling er nødvendig af
hensyn til opfyldelse af en
kontrakt, som den
registrerede er part i, som
vi er part i sammen med
tredjemand, 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 eventuelle
koncernforbundne
selskaber.
(ii) Til co-produktionsselskaber
og finansieringspartnere
såsom tv-stationer,
filminstitutter, fonde.
(iii) Til øvrige kunder og
samarbejdspartnere såsom
bureauer.
(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,
stemmeprøver og
rettighedsresuméer vil vi
opbevare dine
personoplysninger i
lydproduktionens levetid,
dvs. dog max. 5 år.

●

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

Samarbejdspartnere og
kunder
Bureauer
PR/Social Media-bureauer:
Til markedsføring af vores
tjenesteydelser/produkter
Eventuelle fonde & sponsorer

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 eventuelle
koncernforbundne
selskaber.

(ii) Til co-produktionsselskaber,
salgsselskaber og
finansieringspartnere såsom
tv-stationer, filminstitutter
og fonde.
(iii) Til øvrige
samarbejdspartnere og
kunder.

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

I lydproduktionens
levetid, dog maks. 5 år.

●

Med henblik på genbrug
til en eventuel
kommende/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.

HR
Ansøgninger:
Uopfordrede og andre
ansøgninger som vi modtager
på mail eller med post

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

Ansættelseskontrakter:
Kontrakter på fastansatte,
tidsbegrænsede, timelønnede
og freelancere
Helbredsoplysninger:
Oplysninger i forbindelse med
refusionsansøgninger fx i
forbindelse med barsel og
sygdom

Navn, adresse, e-mail,
telefonnummer

●

CPR-nummer

●

Bankkontonummer

●

Løn-information

●

Ansættelseshistorik

●

Uddannelsesmæssig
baggrund

●

Stemmeprøver på
speakere

●

CV

●

Oplysninger vedr. tidligere
arbejdsgiver

Følsomme oplysninger:
●

Fagforeningsmæssigt
tilhørsforhold

●

Helbredsoplysninger

Vi indsamler oplysninger
fra følgende kilder:
●

Direkte fra dig

●

Fra offentlig myndigheder

●

Jobportaler og
rekrutteringsbureauer

●

Helbredsoplysninger fra
læger

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

●

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

Vi kan videregive dine
personoplysninger under
følgende omstændigheder:
(i) Til eventuelle
koncernforbundne
selskaber.

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 på afviste
jobansøgere slettes efter
6 måneder.

(ii) Til lønbehandlingsvirksomhed, forsikringer,
skat og offentlig refusion
(iii) Hvis det er påkrævet ifølge
en domstolsafgørelse eller
gældende lovgivning

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 post-lyd til reklamer, film og tv.

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. Såfremt vi overfører dine
personoplysninger til sådanne lande, så har du mulighed for at få en kopi af denne kontrakt/aftale ved at kontakte os på mail@cphsounddesign.dk

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

Navn, telefonnummer, e-mail, oplysninger vedr. stemmeprøver, fødselsår – til casting.

6. Dine rettigheder
Du har følgende rettigheder:
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Dine rettigheder:
•

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

•

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

•

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

•

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra
opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

•

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

•

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en
anden uden hindring.

•

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

•

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

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:
http://www.cphsounddesign.dk/

Sidst opdateret: 29. august 2018

