METRONOME PRODUCTIONS
Persondatapolitik for medvirkende til audition og casting
Vi tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger alvorligt. Denne del af vores persondatapolitik er
målrettet skuespillere og andre, som ønsker at medvirke til audition og castings til specifikke produktioner
og roller. Denne persondatapolitik supplerer derfor vores generelle privatlivspolitik, som du kan læse her
http://metronome.dk/cookies-privatlivspolitik/.
Du kan også kontakte os vedrørende vores indsamling og behandling af personoplysninger ved at skrive til
persondata@metronome.dk.
Typer af personoplysninger
Oplysninger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identitetsoplysninger, eksempelvis navn og
adresse
Kontaktoplysninger, eksempelvis e-mail,
telefonnummer, adresse
erhverv
stilling
Alder
CV/referencer
kontonummer (til udbetaling af honorar)
bankoplysninger omfattet af aftaleforholdet
(registrering af betaling)
regnskabsoplysninger omfattet af aftaleforholdet
Andre almindelige personoplysninger, som er
relevante til brug for baggrund og for vores
udvælgelse.

Afhængig af den konkrete produktion og den
konkrete rolle, kan det være nødvendigt at behandle
følgende personoplysninger:
• højde, vægt, kropsform og andre oplysninger om
fysisk fremtoning.

Lovhjemmel til behandlingen
Behandlingen er nødvendig for at indgå en aftale
med dig og nødvendig for at opfylde vores aftale,
eksempelvis betaling af honorar, jf. EU
Persondataforordning artikel 6, stk. 1, litra b.
Behandlingen kan også baseres på en
interesseafvejning. Vi har en legitim interesse i at
behandle en række personoplysninger om dig, som
er nødvendige for vores kommunikation og
produktionen i øvrigt. Afvejningen består også i
vores ønske om at finde en egnet deltager i
produktionen, og din udtrykte interesse i at deltage i
netop den pågældende produktion. Se EU
Persondataforordning artikel 6, stk. 1, litra f. Vi
vurderer i den sammenhæng, om brugen af
personoplysningerne kan have negative
konsekvenser for dig.
Vi har også en legitime interesse i behandling til brug
for at et retskrav skal fastlægges, gøres gældende
eller forsvares, eksempelvis i ophavsretlige tvister.
Oplysningerne vil altid indsamles med respekt for dit
privatliv og grundlæggende frihedsrettigheder,
herunder forbud mod forskelsbehandling.

Vi vil ikke indsamle følsomme personoplysninger om dig, medmindre det er nødvendigt i forhold til den
konkrete produktion. Det vil i så fald ske på baggrund af et konkret informeret samtykke. Det samme gælder
oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser. Vi vil som udgangspunkt heller ikke have brug for dit
personnummer.
LAD VÆRE MED at indsende oplysninger om følgende forhold, førend vi aktivt beder dig om det:
•
•
•
•

personnummer (men gerne din fødselsdato), eller
straffedomme og/eller lovovertrædelser, eller
race eller etnisk oprindelse, eller
politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, eller

•
•
•
•
•

fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, eller
genetiske data, eller
biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, eller
helbredsoplysninger, eller
oplysninger om dine seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Hvor får vi personoplysninger fra
I forbindelse med gennemførelse af auditions og casting, samt den efterfølgende udvælgelse, vil vores
primære kilde til oplysninger om dig i første omgang være de personoplysninger, som du selv har givet os,
eller som du har stillet til rådighed til brug for audition og casting, eksempelvis via www.imdb.com. Det kan
også være personoplysninger, som du har offentliggjort på LinkedIn eller andre sociale medier, eller som
under redaktionelt ansvar er oplyst om dig på andre medier, eksempelvis i dagblade, aviser mv.
Når vi indsamler personoplysninger både fra dig selv og fra andre kilder, vil det have til formål at afdække din
profil til brug for den konkrete produktion, herunder dine kompetencer, arbejdserfaring og lignende
almindelige personoplysninger til brug for vurdering af din egnethed til rollen. Vi indsamler kun det, som vi
anser for nødvendigt og er opmærksomme på din ret til og respekt for privatliv og persondatabeskyttelse.
Først i forbindelse med den endelige udvælgelse som deltager i produktionen, kan vi have behov for at
indhente oplysninger fra andre personlige kilder. Skulle det blive nødvendigt at indhente personoplysninger
om dig fra andre fysiske personer, eksempelvis referencer, vil det typisk ske sidst i processen. Vi vil alene
kontakte referencer på baggrund af et samtykke fra dig, hvor vi også sikrer os, hvem du ønsker vi kontakter.
Vi vil fra referencer kun indhente de relevante og nødvendige almindelige personoplysninger om dig til brug
for vurderingen af dig som kandidat til den pågældende rolle.
Formål
Vi behandler kun personoplysninger om dig til brug for vurdering af dig i forhold til den konkrete rolle.
Hvem deler vi personoplysningerne med
Vi kan videregive dine personoplysninger til vores samarbejdsparter og kunder, som indgår i produktionen
eller som produktionen produceres for. Videregivelsen vil normalt ske på grundlag af et samtykke, som også
vil indeholde konkret information om, hvem dine personoplysninger videregives til.
Videregivelsen kan også fremgå af vores aftale, hvis det er nødvendigt for aftalen. Du vil modtage mere
konkret information om modtagere af dine personlige oplysninger og hvilke personoplysninger, der
videregives.
Sletning
Vi beholder dine personoplysninger så længe, som du indgår i et muligt udvælgelsesforløb og, hvis vi indgår
en aftale med dig, så længe som den konkrete produktion pågår.
Et udvælgelsesforløb med audition og casting afsluttes senest seks måneder efter, at endelig beslutning om
deltagere til en konkret produktion er truffet. Grunden til, at vi ikke straks sletter dine personoplysninger er,
at der helt op til produktionens endelige gennemførelse kan være behov for yderligere besætning af roller.
Personoplysninger om dig vil derfor blive slettet senest 12 måneder efter endelig beslutning om
rollebesætning til en given produktion, medmindre vi konkret aftaler, at vi beholder dine personoplysninger
i længere tid. Så vil du få besked herom i det samtykke til fortsat opbevaring, som vi vil indhente.

Du kan på ethvert tidspunkt i et forløb give udtryk for, at du ikke ønsker at gå videre. Vi vil i så fald slette dine
personlige oplysninger om dig så hurtigt som muligt. Vi vil dog bevare din registrering af, at du ikke har ønsket
at gå videre så længe at den konkrete produktion ikke er afsluttet.
Vi opbevarer personoplysninger indtil, at ethvert krav i forbindelse med produktionen er forældet, hvorefter
de slettes. Vi kan dog opbevare nogle personoplysninger i kortere eller længere tid, hvis personoplysningerne
ikke er relevante for et eventuelt senere krav, eller hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig
forpligtelse, som følger af dansk ret, eller hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Vi kan også lade personoplysninger indgå i vores sædvanlige backup-procedurer, og de vil blive slettet i
overensstemmelse med fornyelse af backup.
Dataansvarlig
Dataansvarlig vil Metronome eller det selskab, der påtænker at ansætte dig og som omfattes af denne
persondatapolitik. Se den generelle persondatapolitik for en oplistning af selskaber under denne
persondatapolitik.
Rettigheder
Du har en række rettigheder, eksempelvis ret til indsigt i behandlingen af personoplysninger og ret til at få
personoplysninger slettet. Rettighederne kan dog være begrænsede til bestemte situationer eller underlagt
visse betingelser. For nærmere oplysning om de registreredes rettigheder, herunder anmodning om
udøvelse heraf, kan vi henvise til den generelle persondatapolitik [LINK til generel politik].

