ITV STUDIOS SEKRETESSPOLICY FÖR SÖKANDEN TILL OCH DELTAGARE TILL PROGRAM

Introduktion
Denna sekretesspolicy gäller personuppgifter för personer som är sökande eller
deltagare (inklusive någon som har nominerats av en annan att delta) som vi
överväger eller har bestämt att inkludera i ett program som vi avser att producera.
Dina uppgifter är viktiga för oss och vi kommer att hantera dem på ett säkert sätt i
enlighet med gällande datalagstiftning, EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) –
(EU) 2016/679, inklusive EU:s allmänna uppgiftsskyddsförordning.
Denna policy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och varför, hur vi använder dem
och vem vi delar dem med, samt dina rättigheter som registrerad person.
Vi strävar efter att hålla dina uppgifter skyddade med lämpliga
tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa sekretess,
integritet och tillgänglighet.
Om ett lösenord krävs för att komma åt vissa delar av våra webbplatser är du
ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt och inte dela det med någon
annan.
Det är viktigt att du läser denna sekretesspolicy tillsammans med eventuella
ytterligare sekretesspolicyer eller policyer om korrekt behandling som vi
tillhandahåller, så att du är fullt medveten om hur och varför vi samlar in och
använder dina uppgifter. Denna sekretesspolicy kompletterar dessa andra policyer
(om sådana tillhandahålls) och är inte avsedda att åsidosätta dem.
Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy och kommer att publicera
eventuella ändringar på vår webbplats så det är en bra idé att ibland kontrollera på
https://itvstudios.com/privacy-notice/sweden
Vilka är vi?

Alla referenser till "vi", "oss" och "vår" är till ITV Studios Sweden AB
(organisationsnummer 556923-6663) och övriga bolag inom ITV Studios Plc.
Vi kallas för "registeransvarig" beträffande dina personuppgifter och du kan
kontakta oss på privacy@itv.com eller skriva till oss, ITV Studios Sweden AB,
Söder Mälarstrand 65, 118 25 Stockholm, för att få mer information om hur vi
behandlar dina uppgifter, inklusive hur du utövar dina rättigheter som en
registrerad person.
Vilka av dina personuppgifter behandlar vi?

Uppgifterna vi behandlar kan inkludera ditt namn, din adress, din e-postadress, din
IP-adress, ditt kön, ditt födelsedatum, din ålder, ditt telefonnummer, dina
passuppgifter eller uppgifterna i ditt nationella ID-kort, ditt körkort, dina
inkomstuppgifter, din anställningsinformation samt detaljer om dina tidigare roller
och personliga historia. Vi samlar in uppgifter om dig från ett antal källor,
inklusive från dig direkt. Nedanstående tabell ger mer information:
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Vad

Hur/varifrån vi samlar in dessa uppgifter

1 Uppgifter som du •
ger oss

•

2 Uppgifter som vi •
erhåller från
•
andra
•
•

Från formulär och eventuell tillhörande dokumentation som du
fyller i när du ansöker till ett program och/eller när du
tillhandahåller det till oss i korrespondens och samtal (t.ex.
ansökningstelefonintervjuer och frågeformulär ).
Uppgifter som är relevanta för din ansökan eller ditt bidrag när du
ansöker till ett program eller deltar i en liveinspelning.
Uppgifterna kommer att variera beroende på programmets
karaktär, men där det är relevant kan de även innehålla särskilda
kategorier av uppgifter, såsom medicinsk information, politiska
åsikter, sexuell läggning mm, och i förekommande fall din
brottshistorik. Programmets karaktär och de uppgifter vi kommer
att be dig om kommer att förklaras för dig i förväg och en
kompletterande sekretesspolicy kommer att ges dig.
Offentliga källor.
Sociala medieplattformar, inklusive men ej begränsat till
Facebook, lnstagram, Twitter och LinkedIn.
Skattemyndighet, inklusive de som är baserade utanför Sverige
och EES om du är skattepliktig i en annan jurisdiktion.
Statliga och behöriga tillsynsmyndigheter gentemot vilka vi har
rättsliga skyldigheter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

•
•

Vi hämtar in dina personuppgifter när du ansöker om att delta i ett program
eller blir antagen som deltagare i ett program som vi producerar.
Vi måste behandla dessa uppgifter för att överväga din ansökan eller för att
producera programmet när du väl har blivit utvald.

Vi har nedan angivit mer specifik information om varför vi behandlar dina
personuppgifter.
(1) Våra avtal med dig
Vi anser att det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att fullgöra
våra avtal med dig under följande omständigheter:
(a)

För att uppfylla avtalsförpliktelser mellan oss.

(b)

Som en del av ett bindande avtal som du har ingått med oss för din
ansökan till, ditt bidrag till och/eller ditt deltagande i ett program.

Avtalen behålls i minst 7 år från datumet för undertecknande eller för den period
under vilken vi har rättigheter till programmet, beroende på vilket som är längst.
(2) För att följa tillämpliga lagar
Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att följa tillämpliga
lagar som gäller för oss som företag, inklusive:
(a)

För att bekräfta din identitet.

(b)

För att utföra verifiering och kontroller för bekämpning av penningtvätt,
förebygga och upptäcka bedrägerier samt genomföra andra lagstadgade
kontroller.
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(c)

Om vi är rättsligt förpliktade att avslöja dina personuppgifter.

(3) Våra berättigade intressen
Vi anser att vi har ett berättigat intresse då vi producerar audiovisuellt material för
kommersiell användning, således är bidrag "på skärmen" och "utanför skärmen"
från enskilda personer avgörande för denna verksamhet och kräver behandling av
personuppgifter för medverkande personer.
Vi anser att det är i våra (eller tredje parts) berättigade intressen att behandla dina
personuppgifter, nämligen:
(a)

För att producera audiovisuellt material för kommersiella ändamål, till
exempel behandling av bidrag "på skärmen" och "utanför skärmen" från
enskilda personer. När vi hänvisar till ett "program" i den här policyn
menar vi inte bara det färdiga programmet utan alla filmsekvenser både
korta klipp och oanvänt material.

(b)

För att bedöma ditt fortsatta engagemang i det program du bidrar till (om
din ansökan om att delta i ett program underkänns kommer dina
uppgifter att raderas inom tre månader från det att programmet går i
produktion om du inte har samtyckt till att du vill bli kontaktad om
framtida program).

(c)

För att behandla eventuella frågor eller klagomål som uppstår i samband
med ditt deltagande i programmet.

(d)

För att hantera agenter som agerar på uppdrag av dig.

(e)

För att behålla programmet och dina personuppgifter i det i vårt arkiv, för
syftet att reprisera programmet eller på annat sätt använda det för
kommersiella ändamål.

(f)

För att exploatera programmet eller klipp från programmet i Sverige och
i världen under den period då vi har rättigheter till programmet. Vi
behåller en arkivkopia av programmet även efter att våra rättigheter har
upphört att gälla – som en kopia över program som vi producerat.

(g)

I förekommande fall, till tredje parter (t.ex. resebyråer, flygbolag,
turistanläggningar och/eller hotell) som behöver det för att ge dig vinster
och/eller förmåner under ditt deltagande i ett program eller för att
underlätta ditt deltagande i programmet.

(h)

För att dela med våra konsulter och/eller det uppdragsgivande företaget
som vi producerar programmet för och/eller inom ITV plc-koncernen
och/eller någon medproducent som vi producerar programmet med.

(i)

För att verifiera din ålder, identitet och andra uppgifter som kan komma
att krävas för produktion och exploatering av det program vi producerar.

(j)

I händelse av att vi säljer eller köper verksamheter eller tillgångar kan vi
komma att lämna ut dina uppgifter till den potentiella säljaren eller
köparen av sådana verksamheter eller tillgångar, inklusive till dess
konsulter. Om ITV Studios Sweden AB eller väsentlig del av dess
tillgångar förvärvas av tredje part kan personuppgifter som ITV Studios
Sweden AB innehar om sina sökande eller deltagare personer vara en av
de överförda tillgångarna. Under sådana omständigheter kommer
förvärvaren av uppgifterna att bli ny registeransvarig.

(k)

För att uppfylla tillämpliga rättsliga skyldigheter.
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(l)

För att vidarebefordra till en behörig tillsynsmyndighet,
åklagarmyndighet eller behörig myndighet eller brottsbekämpande
myndighet, inklusive, utan begränsning, om det skulle begäras från oss;

(m)

För att uppfylla våra krav på redovisning och skatterapportering.

(n)

För att uppfylla våra revisionskrav.

(o)

För att skydda vår verksamhet mot bedrägerier, förtroendebrott, stöld av
konfidentiell information och andra ekonomiska eller affärsrelaterade
brott (i den utsträckning det inte krävs av oss enligt lag).

(p)

För att övervaka kommunikation till/från oss genom att använda våra
system.

(q)

För att skydda säkerheten och integriteten hos våra IT-system.

Vi behandlar endast uppgifter på dessa lagliga grunder när vi efter avvägning
anser att våra berättigade intressen inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter.
Övervakning enligt beskrivningen i (p) ovan

Vi övervakar kommunikation där lagen kräver att vi gör det. Vi kommer också att
övervaka när vi är skyldiga att göra det för att följa våra föreskrifter och rutiner
och, när vi är tillåtna att göra det, för att skydda vår verksamhet och säkerheten i
våra system.
Framtida deltagande

När du har samtyckt till detta behandlar vi dina personuppgifter i samband med
övervägande av dig för framtida program som produceras av oss. Dessa uppgifter
kan behållas av oss i upp till 3 år från det tillämpliga avtalets datum, om inte du ber
oss att radera dem tidigare.
Hur hanterar vi underårigas personuppgifter?

Vi har åtagit oss att skydda sekretessen hos barn under 18 år. Om du är under 18 år
ska du inhämta din förälders/vårdnadshavares tillstånd innan du lämnar några
personuppgifter till oss. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att verifiera detta
genom att kontakta din förälder eller vårdnadshavare för att bekräfta deras
samtycke.
Vem mer delar vi dina uppgifter med?

Dina uppgifter kommer att användas av produktionsteamet för att producera
programmet. Uppgifterna kan också delas internt med ekonomi-/juridik
avdelningen för att förbereda avtal, juridisk rådgivning utbetalningar och med
andra ITV-avdelningar som är inblandade i kommersiellt utnyttjande, hälso- och
säkerhets- samt försäkringsavdelningar (och deras respektive konsulter) om deras
råd krävs.
Vi kan vidarebefordra dina uppgifter till våra tredjepartsleverantörer såsom
underleverantörer, biljettleverantörer och andra associerade organisationer för att
underlätta din ansökan till programmet du är intresserad av att medverka i. När vi
använder tredjepartsleverantörer avslöjar vi endast de uppgifter om dig som är
nödvändiga för att leverera avsedd tjänst.
Du kan vara trygg i att vi inte sprider dina uppgifter på annat sätt, såvida inte:
•
•

Vi är skyldiga att göra det enligt lag, till exempel genom domstolsbeslut eller i
syfte att förebygga bedrägeri eller annat brott.
Vi uppmanas att göra det av behöriga tillsyns-, åklagar- eller andra statliga
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•

myndigheter, eller motparter i rättstvister, i något land.
För att förhindra bedrägerier eller andra brott.

Skicka dina personuppgifter internationellt

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra företag inom vår
koncern och till tredjepartstjänsteleverantörer utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, som inte har lika stränga uppgiftsskydds- och sekretesslagar.
När vi överför personuppgifter till andra företag i vår koncern eller våra
tjänsteleverantörer har vi infört uppgiftsöverföringsavtal och skyddsåtgärder med
hjälp av villkor som är godkända av Europeiska kommissionen.
Om vi gör detta kommer vi att se till att tillräcklig säkerhet och skydd finns på plats
för att skydda dina uppgifter på lämpligt sätt.
Hur länge behåller ni mina uppgifter?

Vi behåller inte dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för det syfte i
vilket den samlades in.
•

•

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det behövs för våra berättigade
affärsändamål, för att uppfylla våra avtalsförpliktelser, eller, om vi behåller
dem längre perioder, så lång period som krävs enligt lag eller rättsliga
skyldigheter som gäller för oss.
I allmänhet behåller vi dina uppgifter endast under den period som vi har
lagliga rättigheter att utnyttja programmet som dina uppgifter gäller, men vi
har inkluderat några undantag från den här regeln ovan.

Vi kommer normalt sett att radera dina personuppgifter i slutet av den perioden.
Behöver ni mitt samtycke för att inkludera mig i ett program?

Det finns omständigheter där vi kan göra program om en person utan dennes
samtycke förutsatt att vi följer relevanta lagar och regler.
Vi är normalt sett inte beroende av att du samtycker till behandling av dina
personuppgifter för att göra ett program där du syns. Detta är något som vi gör som
en del av våra berättigade affärsintressen såsom förklarats ovan.
Om du har ingått ett avtal med oss om att delta i våra program kan vi ha rätt att visa
programmet oavsett om du senare ändrar dig om att delta eller inte.
Användning av cookies

Liksom många andra webbplatser använder ITV Studios webbplats cookies.
"Cookies" är små informationsfiler som skickas av en organisation till din dator
och lagras på din hårddisk för att tillåta den webbplatsen att känna igen dig när du
besöker den. De samlar in statistiska uppgifter om ditt agerande och mönster vid
surfning och identifierar inte dig som individ. Vi använder till exempel cookies för
att lagra ditt föredragna land, vilket hjälper oss att förbättra vår webbplats och
leverera en bättre service.
Det är möjligt att stänga av cookies genom att ställa in det i dina
webbläsarinställningar. För våra villkor om cookies hänvisas till
www.itv.com/cookies Om du stänger av cookies kan det leda till förlust av
funktioner när du använder vår webbplats.
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Vilka är mina rättigheter som registrerad person och hur använder jag dem?

Enligt lagen är du "den registrerade personen" och har rättigheter som du kan
utöva, såsom rätten att få tillgång till, korrigera och begära radering av, dina
personuppgifter. Från den 25 maj 2018 har du ytterligare ett antal rättigheter, t.ex.
dataportabilitet, begränsning av behandling eller invändning mot den, vilket vi
beskriver nedan.
Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet (t.ex.
Datainspektionen) angående vår behandling av dina personuppgifter.
Åtkomst till mina uppgifter

Du kan begära åtkomst till uppgifterna vi innehar om dig och vi kommer också att
upplysa dig om:
•
•
•
•
•

Varför vi behandlar dem.
Vem vi delar dem med och om några uppgifter överförs till ett land som inte
anses ha tillräckligt skydd på plats för hantering av personuppgifter.
Hur länge vi kommer att bevara dina uppgifter.
Källan till uppgifterna om de inte lämnades direkt av dig.
Om vi använder dina uppgifter för automatiserat beslutsfattande eller
profilering.

Om du gör en förfrågan om att få en kopia av dina personuppgifter som vi
behandlar ber vi dig att vara så specifik som möjligt eftersom det hjälper oss att
identifiera uppgifterna snabbare och kunna ge dig en kopia utan onödig
fördröjning.
Korrigera felaktigheter

Om uppgifterna vi innehar om dig är felaktiga eller ofullständiga kan du be oss att
korrigera eller uppdatera dem.
Rätt att bli glömd

Du kan också begära att vi raderar dina uppgifter under vissa omständigheter, men
det kanske inte alltid är möjligt om det innebär att vi inte kan fullgöra vårt avtal
med dig, eller om vi har en laglig skyldighet eller ett berättigat intresse att behålla
uppgifterna. Vi kommer att förklara konsekvenserna av att radera dina uppgifter.
Begränsa behandlingen

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på olagligt sätt eller med
felaktiga uppgifter kan du be oss att begränsa all ytterligare behandling. Om
personuppgifter omfattas av begränsning på detta sätt kommer vi endast att
behandla dem med ditt samtycke eller för fastställande, utövande eller försvar av
rättsliga anspråk om vi inte har ditt samtycke. Observera att även om behandlingen
är begränsad fortsätter vi att lagra uppgifterna.
Invända mot behandlingen

Om du inte håller med om något berättigat intresse eller allmänintresse som vi har
åberopat för att behandla dina uppgifter kan du invända mot behandlingen. Vi
kommer då att upphöra med uppgiftsbehandlingen om vi inte kan visa en
övertygande berättigad grund som åsidosätter dina rättigheter (t.ex. utövande eller
försvar av ett rättsligt anspråk).
Uppgiftsportabilitet

Du kan begära att få personuppgifter som du har lämnat till oss i ett vanligt format
och begära att vi överför dem till en annan registeransvarig förutsatt att det är
tekniskt möjligt, eller direkt till dig.
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Framföra klagomål

Vi är fast beslutna att skydda dina uppgifter och upprätthålla dina rättigheter, men
om du tycker att vi inte har gjort det kan du kontakta oss på privacy@itv.com eller
skriva till ITV Studios Sweden AB, Söder Mälarstrand 65, 118 25 Stockholm.
Dessutom har du rätt att framföra klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten,
som i Sverige är Datainspektionen.
Kontakta privacy@itv.com. eller skriv till ITV Studios Sweden AB, Söder
Mälarstrand 65, 118 25 Stockholm om du vill utöva någon av dina rättigheter ovan
eller vill att dina rättigheter förklaras ytterligare.
Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 4 september 2018.
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