PERSONDATAPOLITIK FOR MASTIFF A/S
Denne persondatapolitik er gældende for Mastiff A/S, CVR 16 93 26 98 (herefter ”Mastiff”).
INDLEDNING
Mastiff indhenter og behandler persondata som led i vores virke som tv-produktionsvirksomhed. I henhold til
persondatalovgivningen er Mastiff som dataansvarlig forpligtet til at informere dig om, hvordan dine persondata
behandles, og denne persondatapolitik fastlægger vores retningslinjer for datasikkerhed.
OM MASTIFF A/S - DATAANSVARLIG
Mastiff er dataansvarlig for behandlingen af persondata beskrevet i denne persondatapolitik. Har du spørgsmål til
Mastiffs behandling af dine persondata, eller ønsker du at udnytte dine rettigheder, jf. nedenfor, kan du kontakte Mastiff
på:
E-mail: persondatainfo@mastifftv.dk,
Telefon: +45 35 550 550,
Adressen: Mastiff A/S, Vermundsgade 40D, 2100 København Ø.
PRINCIPPER FOR BEHANDLING
I Mastiffs behandling af persondata følges nedenstående principper:
•

•
•
•
•
•

Behandling af persondata sker i overensstemmelse med til den enhver tid gældende persondatalovgivning,
herunder den nuværende danske databeskyttelseslov og EU’s General Data Protection Regulation
(herefter ”GDPR”) samt denne persondatapolitik;
Behandlingen skal være lovlig, retfærdig, gennemsigtig og forholdsmæssig i forhold til behandlingen;
Persondata indsamles til specifikke, udtrykkeligt angivne og legitime formål og behandles ikke på en måde, der
er uforenelig med disse formål;
Persondata er korrekte, opdaterede og opbevares, så det ikke er muligt at identificere de registrerede personer i
længere perioder, end det er nødvendigt til formålet med behandlingen;
Persondata må kun videregives til tredjemand, såfremt der et lovligt grundlag herfor;
Persondatabehandlingen sker med tilstrækkelig sikkerhed for persondata, og Mastiff etablerer foranstaltninger
til at sikre persondata mod uautoriseret adgang / offentliggørelse / ændring / sletning.

PERSONDATA
Dette punkt beskriver hvilke kategorier af persondata Mastiff behandler, til hvilke formål samt lovgrundlaget for disse
behandlinger.
En del af den behandling af persondata, der sker som led i Mastiffs journalistiske og kunstneriske virksomhed er
undtaget fra den persondataretlige regulering, jf. databeskyttelseslovens § 3, stk. 8. Det betyder, at denne
persondatapolitik ikke finder anvendelse på behandlinger af persondata, som er omfattet af databeskyttelseslovens § 3,
stk. 8 (dog finder reglerne om datasikkerhed stadig anvendelse).
Casting, medvirken i et tv-program og lign.
Som led i Mastiffs virke som tv-produktionsvirksomhed, behandler Mastiff en lang række forskellige persondata. Det kan
både være almindelige persondata – fx navn, alder, kontaktinfo, uddannelsesmæssig baggrund, oplysninger om
familiemæssige forhold og opvækst, højde, vægt, samt følsomme persondata – fx politisk eller religiøs overbevisning,
seksuel orientering mv, og oplysninger om strafbare forhold.
Formål
Formålet med denne behandling er at producere og udnytte journalistiske og kunstneriske audiovisuelle
produktioner samt at dokumentere og beskytte Mastiffs rettigheder og aftaler.
Lovgrundlag:
•
Samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a
•
Behandling er nødvendig til opfyldelse af en kontrakt, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
•
Undtaget fra den persondataretlige regulering, jf. databeskyttelsesloven § 3, stk. 8

Ansøgning af en stilling hos Mastiff (uopfordret eller opfordret)
Mastiff behandler de oplysninger, som du selv afgiver i forbindelse med et rekrutteringsforløb hos Mastiff, eller som du
selv har offentliggjort på åbne profiler på sociale medier m.v. Derudover behandler Mastiff oplysninger indhentet hos
tredjemand – det kan være referencer, straffe- og børneattest og lign. Du bedes i din ansøgning alene afgive relevante
oplysninger til brug for Mastiffs behandling af din ansøgning. Du opfordres ikke til at afgive følsomme persondata, såsom
oplysninger om religiøs/politisk overbevisning, helbred, seksuel orientering m.v.
Formål
De persondata som du afgiver/sender til Mastiff i forbindelse med et rekrutteringsforløb, eller som Mastiff indhenter
hos tredjemand, vil blive behandlet med henblik på gennemførelse af ansættelsesprocessen. Hvis du bliver ansat,
vil persondata du har afgivet i forbindelse med ansættelsesprocessen blive behandlet i overensstemmelse med
Mastiffs interne persondatapolitik for medarbejderdata.
Lovgrundlag
•
Samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
•
Behandling er nødvendig til opfyldelse af en kontrakt, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
•
Retlig forpligtelse, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.
Ved modtagelse / besvarelse af henvendelser, kontraktforhandlinger, indgåelse af kontrakter m.v.
Når du retter henvendelse til Mastiff, behandler vi persondata, der fremgår af din henvendelse, herunder for eksempel
navn, e-mailadresse og indholdet af din henvendelse.
Mastiff opfordrer dig til, at du ikke sender følsomme eller fortrolige persondata via e-mail, Facebook, LinkedIn eller
Mastiffs hjemmeside. Følsomme eller fortrolige persondata kan f.eks. være oplysninger om helbredsforhold,
politisk/religiøs overbevisning, seksuel orientering eller fagforeningsmæssige forhold.
Du bedes alene sende følsomme/fortrolige persondata på krypteret e-mail til Mastiff, og udelukkende, hvis Mastiff
udtrykkeligt forudgående har anmodet dig herom.
Formål
Formålet med behandlingen af persondata er, at kunne behandle og besvare din henvendelse og/eller behandle
persondata som led i en forhandling eller ved indgåelse og opfyldelse af kontrakter. Derudover behandler Mastiff
persondata for at kunne dokumentere din henvendelse, dokumentere aftaler samt dokumentere dine og Mastiffs
rettigheder.
Lovgrundlag
•
Samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a
•
Retlig forpligtelse (bl.a. til overholdelse af lovkrav, herunder til bogføring og regnskab), jf.
persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c
•
Behandling er nødvendig til opfyldelse af en kontrakt, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
OPBEVARINGSPERIODE OG SLETNING
Medmindre andet følger af behandlingsgrundlaget eller lovkrav, vil dine persondata blive slettet eller anonymiseret, når
det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem til de formål, dine persondata blev indsamlet til.
Som ansøger til en stilling hos Mastiff (uopfordret eller opfordret), vil dine persondata som udgangspunkt blive opbevaret
i 12 måneder, medmindre der forinden er opstået et sagligt behov for at opbevare i dem i længere tid, eller du specifikt
har givet samtykke til, at Mastiff kan gemme og behandle oplysningerne i længere tid i forbindelse med fremtidig
rekruttering.
VIDEREGIVELSE AF PERSONDATA TIL ANDRE DATAANSVARLIGE
Dine persondata vil kun blive videregivet til tredjemænd, hvis der foreligger et lovligt og sagligt grundlag herfor. Det kan
f.eks. være på baggrund af dit samtykke til videregivelse, fordi Mastiff er forpligtet til videregivelser i medfør af gældende
lovgivning, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Videregivelse kan ske til følgende kategorier af modtagere:
•
Samarbejdspartnere, eksempelvis broadcastere og andre af Mastiffs kunder

•
•
•

Rådgivere, som f.eks. advokater og revisorer, læger og psykologer (f.eks. en læge eller psykolog tilknyttet
en specifik produktion)
Forsikringsselskaber
Offentlige myndigheder, som f.eks. SKAT

DINE RETTIGHEDER
Du har en række rettigheder i forhold til Mastiffs behandling af dine persondata:
Ret til kendskab om dine oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Mastiff behandler om dig. En sådan anmodning gives direkte til Mastiff og
kræver ikke nogen begrundelse.
Ret til berigtigelse
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 Mastiffs almindelige generelle sletning
indtræffer. Dette kan være tilfældet, hvis Mastiff ikke længere har et sagligt formål med behandling af dine persondata,
hvis samtykket til behandling tilbagekaldes, hvis dine persondata bliver behandlet ulovligt, eller hvis dine persondata skal
slettes som følge af en retlig forpligtelse. Der er taget højde for disse rettigheder i Mastiffs slettepolitik.
Ret til at gøre indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Mastiffs behandling af dine persondata.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
samt at få overført disse persondata fra Mastiff til en anden dataansvarlig uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på
www.datatilsynet.dk.
Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis du har afgivet et samtykke til Mastiff vedr. behandlingen af dine persondata, kan du altid tilbagekalde dette. Mastiff
vil herefter stoppe behandlingen af de persondata, samtykket knytter sig til, hvis der ikke foreligger et andet lovligt
grundlag til databehandlingen.
Tilbagetrækning af samtykke påvirker ikke lovligheden af den forudgående behandling på grundlag af samtykket.
Tilbagekaldelse af samtykke ugyldiggør heller ikke en underskrevet deltageraftale eller lign.
Din klageadgang – Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Mastiff behandler dine persondata på.
Datatilsynets kontaktoplysninger og oplysninger om klageprocedure fremgår af Datatilsynets hjemmeside –
www.datatilsynet.dk
DOKUMENTOPLYSNING
Dette er version 1.2 af Mastiffs persondatapolitik skrevet d. 11. februar 2021.

