PERSONDATAPOLITIK FOR MASTIFF A/S
Denne persondatapolitik er gældende for Mastiff A/S, CVR 16 93 26 98 (herefter ”Mastiff”).
1.

INDLEDNING
Mastiff indhenter og behandler i forskellige situationer personoplysninger som led i vores virke som tv-produktionsvirksomhed. Denne persondatapolitik
vedrører vores behandling af personoplysninger i situationer, hvor vi er dataansvarlige.
I henhold til reglerne om databeskyttelse i databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og i databeskyttelsesloven (lov nr.
502 af 23. maj 2018), er Mastiff som dataansvarlig forpligtet til at informere dig om, hvordan dine personoplysninger behandles, og denne persondatapolitik
fastlægger dermed vores retningslinjer herfor.

2.

MASTIFF A/S - DATAANSVARLIG
Mastiff er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger beskrevet i denne persondatapolitik. Har du spørgsmål til Mastiffs behandling af dine
personoplysninger, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, jf. nedenfor, kan du kontakte Mastiff på følgende kontaktoplysninger:
E-mail: persondatainfo@mastifftv.dk
Telefon: +45 35 550 550
Adresse: Mastiff A/S, Vermundsgade 40D, 2100 København Ø

3.

PRINCIPPER FOR BEHANDLING
Mastiffs behandling af personoplysninger følger nedenstående principper:
•
•
•
•
•
•

Behandling af personoplysninger sker altid i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelsesretlige lovgivning.
Behandlingen skal være lovlig, retfærdig, gennemsigtig og forholdsmæssig i forhold til behandlingen.
Personoplysninger indsamles til specifikke, udtrykkeligt angivne og legitime formål og behandles ikke på en måde, der er uforenelig med disse
formål.
Personoplysningerne er korrekte, opdaterede og opbevares, så̊ det ikke er muligt at identificere de registrerede personer i længere perioder, end
det er nødvendigt til formålet med behandlingen.
Personoplysningerne videregives kun til tredjemand, såfremt der et lovligt grundlag herfor.
Behandlingen af personoplysninger sker med tilstrækkelig sikkerhed, og Mastiff etablerer foranstaltninger til at sikre oplysningerne mod
uautoriseret adgang / offentliggørelse / ændring / sletning.

4.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Dette punkt beskriver, hvilke kategorier af personoplysninger, Mastiff behandler, til hvilke formål personoplysningerne behandles, samt retsgrundlaget for
disse behandlinger.
En del af de personoplysninger Mastiff behandler som led i Mastiffs journalistiske og kunstneriske virksomhed, er undtaget fra den databeskyttelsesretlige
regulering, jf. databeskyttelseslovens § 3, stk. 8. Det betyder, at denne persondatapolitik ikke finder anvendelse på behandlinger af personoplysninger,
som er omfattet af databeskyttelseslovens § 3, stk. 8 (dog finder reglerne om bl.a. datasikkerhed stadig anvendelse, hvorfor Mastiff naturligvis fortsat
tager højde for disse bestemmelser i sine behandlingsaktiviteter).

CASTING TIL / MEDVIRKEN I TV-PROGRAMMER OG LIGNENDE
BEHANDLING
Ansøgning, CV
og
dertilhørende
bilag

PERSONOPLYSNINGER
Ansøgere/
medvirkende:
- Almindelige
personoplysninger
- Følsomme
personoplysninger
- Fortrolige
personoplysninger

FORMÅL

RETSGRUNDLAG

OPBEVARING

VIDEREGIVELSE

Personoplysningerne behandles
med henblik på at vurdere, om
ansøgeren er en kvalificeret
kandidat til det pågældende tvprogram eller lign.

Behandlingen af almindelige
personoplysninger ifm. ansøgning
til tv-programmer eller lignende
hos Mastiff foretages i det omfang
det er nødvendigt forud for
indgåelse af en kontrakt, jf.
databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra b.

Ansøgning, CV og dertilhørende
bilag slettes straks hvis ansøgeren
ikke får tilbudt medvirken, og hvis
ansøgeren ikke samtykker til at
Mastiff må opbevare disse med
henblik på eventuelle fremtidige
roller.

Mastiff videregiver kun
personoplysningerne, når der er
nødvendigt, herunder til:

Opbevaring af ansøgning, CV og
dertilhørende bilag sker med
henblik på, at ansøgeren kan
komme i betragtning til
eventuelle fremtidige roller i tvprogrammer og lign., som er
relevante for ansøgerens profil.
Ansættes ansøgeren, gemmes
ansøgning, CV og dertilhørende
bilag med henblik på at
dokumentere historikken i
kontraktforholdet.

Mastiff indsamler som
udgangspunkt ikke følsomme
personoplysninger om ansøgere.
Det kan dog ikke udelukkes, at en
ansøgning eller et CV, der
modtages fra en ansøger,
indeholder følsomme
personoplysninger – eller at
Mastiff i konkrete tilfælde har
behov for at indhente følsomme
personoplysninger.
Bilag og materiale, der direkte
indgår som en del af det
journalistiske produktionsmateriale

Får ansøgeren ikke tilbudt
medvirken, men samtykker til
opbevaring af oplysninger med
henblik på eventuelle fremtidige
roller, opbevares ansøgning, CV og
dertilhørende bilag i 12 måneder
efter ansøgningens modtagelse.
Får ansøgeren tilbudt medvirken
gælder følgende:
• Bilag og materiale, der direkte
indgår som en del af det
journalistiske
produktionsmateriale, opbevarer
Mastiff i nødvendigt omfang, jf.

Samarbejdspartnere, herunder f.eks.
broadcastere og andre af Mastiffs
kunder, rådgivere, som f.eks.
advokater, læger og psykologer (f.eks.
en læge eller psykolog tilknyttet en
specifik produktion)
Mastiff benytter en databehandler, når
dette er en forudsætning for at opfylde
formålet. Databehandleren behandler
udelukkende personoplysninger efter
Mastiffs instruks, og må derfor ikke
anvende personoplysningerne til egne
formal, eller benytte sig
af egne underdatabehandlere,
uden forudgående godkendelse
fra Mastiff.

behandles som led i Mastiffs
journalistiske og kunstneriske
virksomhed, som er undtaget fra
den databeskyttelsesretlige
regulering, jf.
databeskyttelseslovens § 3, stk. 8.
I det omfang ansøgningen
indeholder CPR-nr., behandles
dette med hjemmel i
databeskyttelseslovens § 11, stk.
2, nr. 3.

databeskyttelseslovens § 3, stk. 8.
• Bilag og materiale der ikke indgår
som en direkte del af det
journalistiske
produktionsmateriale slettes så
snart der ikke længere er et
nødvendigt behov for at opbevare
dem.

Ansøgeren giver samtykke til, at
Mastiff må opbevare ansøgning,
CV og dertilhørende bilag med
henblik på, at ansøgeren kan
komme i betragtning til eventuelle
fremtidige roller i tv-programmer
og lignende, som er relevante for
ansøgerens profil, jf.
databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra a.

Straffeattest

Ansøgere/
medvirkende:
- Almindelige
personoplysninger
- Oplysninger om
strafbare forhold
- Fortrolige
personoplysninger

Formålet med at få indblik i
ansøgerens straffeattest er at
vurdere ansøgerens egnethed til
det pågældende tv-program eller
lignende.

Behandlingen af almindelige
personoplysninger er nødvendig
for, at Mastiff kan forfølge en
legitim interesse, jf.
databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra f. Den legitime
interesse er vurdering af
ansøgerens egnethed til det
pågældende tv-program eller
lignende.
Oplysninger om strafbare forhold
behandles mhp. at varetage en
berettiget interesse, jf.
databeskyttelseslovens § 8, stk. 3,
jf. databeskyttelsesforordningens
artikel 10. Den berettigede
interesse er hensynet til sikkerhed,
der forudsætter en vurdering af
ansøgerens egnethed
til det pågældende tv-program
eller lignende.

Straffeattest slettes straks hvis
ansøgeren ikke får tilbudt
medvirken.

Mastiff videregiver kun
personoplysningerne, når der er
nødvendigt.

Får ansøgeren tilbudt medvirken
slettes straffeattesten senest 3
måneder efter
udsendelse/tilgængeliggørelse af det
sidste afsnit af den programserie,
som ansøgeren har medvirket i.

Mastiff benytter en databehandler, når
dette er en forudsætning for at opfylde
formålet. Databehandleren behandler
udelukkende personoplysninger efter
Mastiffs instruks, og må derfor ikke
anvende personoplysningerne til egne
formal, eller benytte sig
af egne underdatabehandlere,
uden forudgående godkendelse
fra Mastiff.

Behandling af CPR-nummer sker
med hjemmel i
databeskyttelseslovens § 11, stk.
2, nr. 3.

Søgninger på
sociale medier

Ansøgere/
medvirkende:
- Almindelige
personoplysninger
- Følsomme
personoplysninger

Personoplysningerne behandles
med henblik på at vurdere, om
ansøgeren er en kvalificeret
kandidat til den pågældende tvprogram eller lignende.
Opbevaring af oplysningerne
sker med henblik på, at
ansøgeren kan komme i
betragtning til eventuelle
fremtidige roller i tv-programmer
og lign., som er relevante for
ansøgerens profil.
Ansættes ansøgeren, gemmes
oplysninger med henblik på at
dokumentere historikken i
kontraktforholdet.

Behandlingen af almindelige
personoplysninger er nødvendig
for, at Mastiff kan forfølge en
legitim interesse, jf.
databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1 litra f. Mastiff har
en legitim interesse i at forberede
castingsamtaler mv.
Følsomme personoplysninger
behandles i et begrænset omfang,
og kun hvis ansøgeren selv har
offentliggjort oplysningerne, jf.
databeskyttelsesforordningens
artikel 9, stk. 2, litra e.
Oplysninger, der direkte indgår
som en del af det journalistiske
produktionsmateriale behandles
som led i Mastiffs journalistiske og
kunstneriske virksomhed, som er
undtaget fra den
databeskyttelsesretlige regulering,
jf. databeskyttelseslovens § 3, stk.
8.
Ansøgeren giver samtykke til, at
Mastiff må opbevare
oplysningerne med henblik på, at
ansøgeren kan komme i
betragtning til eventuelle
fremtidige roller i tv-programmer
og lignende, som er relevante for
ansøgerens profil, jf.
databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra a.

Oplysninger slettes straks hvis
ansøgeren ikke får tilbudt
medvirken, og hvis ansøgeren ikke
samtykker til at Mastiff må opbevare
disse med henblik på eventuelle
fremtidige roller.
Får ansøgeren ikke tilbudt
medvirken, men samtykker til
opbevaring af oplysninger med
henblik på eventuelle fremtidige
roller opbevares oplysningerne i 12
måneder efter ansøgningens
modtagelse.
Får ansøgeren tilbudt medvirken
gælder følgende:
• Oplysninger, der direkte indgår
som en del af det journalistiske
produktionsmateriale, opbevarer
Mastiff i nødvendigt omfang, jf.
databeskyttelseslovens § 3, stk. 8.
• Bilag og materiale der ikke indgår
som en direkte del af det
journalistiske
produktionsmateriale slettes så
snart der ikke længere er et
nødvendigt behov for at opbevare
dem.

Mastiff videregiver kun
personoplysningerne, når der er
nødvendigt, herunder til:
Samarbejdspartnere, herunder f.eks.
broadcastere og andre af Mastiffs
kunder, rådgivere, som f.eks.
advokater, læger og psykologer (f.eks.
en læge eller psykolog tilknyttet en
specifik produktion)
Mastiff benytter en databehandler, når
dette er en forudsætning for at opfylde
formålet. Databehandleren behandler
udelukkende personoplysninger efter
Mastiffs instruks, og må derfor ikke
anvende personoplysningerne til egne
formal, eller benytte sig
af egne underdatabehandlere,
uden forudgående godkendelse
fra Mastiff.

REKRUTTERING AF PERSONALE
BEHANDLING
Ansøgning, CV
og
dertilhørende
bilag

PERSONOPLYSNINGER
Ansøgere:
- Almindelige
personoplysninger
- Følsomme
personoplysninger
- Fortrolige
personoplysninger

FORMÅL

RETSGRUNDLAG

OPBEVARING

VIDEREGIVELSE

Personoplysningerne behandles
med henblik på at vurdere, om
ansøgeren er en kvalificeret
kandidat til den pågældende
stilling.

Behandlingen af almindelige
personoplysninger ifm. ansøgning
og ansættelse hos Mastiff
foretages i det omfang det er
nødvendigt forud for indgåelse af
en kontrakt, jf.
databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra b.

Ansøgning, CV og dertilhørende
bilag slettes straks hvis ansøgeren
ikke får tilbudt stilling, og hvis
ansøgeren ikke samtykker til at
Mastiff må opbevare disse med
henblik på eventuelle fremtidig
ansættelse.

Mastiff videregiver kun
personoplysningerne, når der er
nødvendigt, herunder til SKAT,
pensionsselskaber mv.

Opbevaring af ansøgning, CV og
dertilhørende bilag sker med
henblik på, at ansøgeren kan
komme i betragtning til
eventuelle fremtidige stillinger,
som er relevante for ansøgerens
profil.
Ansættes ansøgeren, gemmes
ansøgning, CV og dertilhørende
bilag med henblik på at
dokumentere historikken i
ansættelsesforholdet.

Mastiff indsamler som
udgangspunkt ikke følsomme
personoplysninger om ansøgere.
Det kan dog ikke udelukkes, at en
ansøgning eller et CV, der
modtages fra en ansøger,
indeholder følsomme
personoplysninger. I så fald
behandles oplysninger med
hjemmel i
databeskyttelsesforordningens
artikel 9, stk. 2, litra f.

Får ansøgeren ikke tilbudt stilling,
men samtykker til opbevaring af
ansøgning, CV og dertilhørende
bilag med henblik på eventuelle
fremtidige roller opbevares
oplysningerne i 12 måneder efter
ansøgningens modtagelse.

Mastiff benytter en databehandler, når
dette er en forudsætning for at opfylde
formålet. Databehandleren behandler
udelukkende personoplysninger efter
Mastiffs instruks, og må derfor ikke
anvende personoplysningerne til egne
formal, eller benytte sig
af egne underdatabehandlere,
uden forudgående godkendelse
fra Mastiff.

Får ansøgeren tilbudt stilling
opbevares ansøgning, CV og
dertilhørende bilag i 12 måneder
efter ansøgningens modtagelse.

I det omfang ansøgningen
indeholder CPR-nr., behandles
dette med hjemmel i
databeskyttelseslovens § 11, stk.
2, nr. 3.
Ansøgeren giver samtykke til, at
Mastiff må opbevare ansøgning,
CV og dertilhørende bilag med
henblik på, at ansøgeren kan
komme i betragtning til eventuelle
fremtidige stillinger, som er
relevante for ansøgerens profil, jf.
databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra a.

Søgninger på
sociale medier

Ansøgere:
- Almindelige
personoplysninger

Personoplysningerne behandles
med henblik på at vurdere, om
ansøgeren er en kvalificeret

Behandlingen af almindelige
personoplysninger er nødvendig
for, at Mastiff kan forfølge en

Oplysningerne slettes senest 12
måneder efter ansøgningens
modtagelse.

Mastiff benytter en databehandler, når
dette er en forudsætning for at opfylde
formålet. Databehandleren behandler

- Følsomme
personoplysninger

kandidat til den pågældende
stilling.
Følsomme personoplysninger
behandles i et begrænset
omfang, og kun hvis ansøgeren
selv har offentliggjort
oplysningerne.
Søgning på sociale medier er
dog ikke en del af den faste
rekrutteringsproces.

legitim interesse, jf.
databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1 litra f. Mastiff har
en legitim interesse i at forberede
ansættelsessamtaler.

udelukkende personoplysninger efter
Mastiffs instruks, og må derfor ikke
anvende personoplysningerne til egne
formal, eller benytte sig
af egne underdatabehandlere,
uden forudgående godkendelse
fra Mastiff.

Følsomme personoplysninger
behandles kun, når oplysningerne
tydeligt er offentliggjort af
ansøgeren, jf.
databeskyttelsesforordningens
artikel 9, stk. 2, litra e.

HENVENDELSER OG KONTRAKTFORHANDLING MV.
BEHANDLING
Modtagelse /
besvarelse af
henvendelser

Kontraktforhandlinger,
indgåelse af
kontrakter og
aftaler m.v.

PERSONOPLYSNINGER

FORMÅL

RESTGRUNDLAG

OPBEVARING

VIDEREGIVELSE

Kunder,
samarbejdspartnere,
leverandører,
rådgivere,
tilbudsgivere, mv.:
- Almindelige
personoplysninger
- Oplysninger, der
fremgår af
henvendelsen

Personoplysningerne behandles
med henblik på at kunne
behandle og besvare
henvendelser, samt for at kunne
dokumentere henvendelsen.

Ved henvendelser rettet mod
Mastiff behandles
personoplysninger i medfør af
databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra a, samt artikel
9, stk. 2, litra a.

Oplysninger, der modtages i
henvendelser til Mastiff slettes så
snart der ikke længere er et relevant
behov for at opbevare dem, eller
såfremt der ikke gives samtykke til at
opbevare dem.

Mastiff videregiver kun
personoplysningerne, når der er
nødvendigt, herunder til:

Personoplysninger behandles
endvidere, hvor Mastiff har en
retlig forpligtelse (bl.a. til
overholdelse af lovkrav, herunder
til bogføring og regnskab), jf.
databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra c.

Mastiff opbevarer visse
personoplysninger, hvor Mastiff er
retligt forpligtet hertil, herunder f.eks.
i medfør af bogføringsloven.

Kunder,
samarbejdspartnere,
leverandører,
rådgivere,

Personoplysningerne behandles
som led i en forhandling eller til
indgåelse og opfyldelse af
kontrakter, herunder for at kunne

Ved kontraktforhandlinger med
Mastiff behandles
personoplysninger i medfør af
databeskyttelsesforordningens

Oplysninger, der modtages i
kontraktforhandlinger med Mastiff
slettes så snart der ikke længere er
et relevant behov for at opbevare

Følsomme personoplysninger
behandles i et begrænset
omfang, og kun såfremt det er
relevant for behandlingen af
henvendelsen eller såfremt
leverandøren mv. giver
samtykke hertil.

Samarbejdspartnere, herunder f.eks.
broadcastere og andre af Mastiffs
kunder, rådgivere, som f.eks.
advokater og revisorer.
Mastiff benytter en databehandler, når
dette er en forudsætning for at opfylde
formålet. Databehandleren behandler
udelukkende personoplysninger efter
Mastiffs instruks, og må derfor ikke
anvende personoplysningerne til egne
formal, eller benytte sig
af egne underdatabehandlere,
uden forudgående godkendelse
fra Mastiff.

Mastiff videregiver kun
personoplysningerne, når der er
nødvendigt, herunder til:

tilbudsgivere mv.:
- Almindelige
personoplysninger
- Følsomme
personoplysninger

dokumentere aftaler og
kontrakter.

artikel 6, stk. 1, litra a, samt artikel
9, stk. 2, litra a.

dem, eller såfremt der ikke gives
samtykke til at opbevare dem.

Følsomme personoplysninger
behandles i et begrænset
omfang, og kun såfremt det er
relevant for indgåelse af en
kontrakt eller hvis leverandøren
mv. giver samtykke hertil.

Behandlingen af
personoplysninger foretages
endvidere i det omfang det er
nødvendigt forud for indgåelse af
en kontrakt, jf.
databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra b.

Mastiff opbevarer visse
personoplysninger, hvor Mastiff er
retligt forpligtet hertil, herunder f.eks.
i medfør af bogføringsloven.

Personoplysninger behandles
endelig hvor Mastiff har en retlig
forpligtelse (bl.a. til overholdelse af
lovkrav, herunder til bogføring og
regnskab), jf.
databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra c.

Samarbejdspartnere, herunder f.eks.
broadcastere og andre af Mastiffs
kunder, rådgivere, som f.eks.
advokater og revisorer.
Mastiff benytter en databehandler, når
dette er en forudsætning for at opfylde
formålet. Databehandleren behandler
udelukkende personoplysninger efter
Mastiffs instruks, og må derfor ikke
anvende personoplysningerne til egne
formal, eller benytte sig
af egne underdatabehandlere,
uden forudgående godkendelse
fra Mastiff.

MARKEDSFØRING OG HJEMMESIDE
BEHANDLING
Sociale medier
(Facebook,
LinkedIn,
Twitter,
Instagram og
YouTube)

PERSONOPLYSNINGER
Ansatte
- Almindelige
personoplysninger
- Øvrige
oplysninger som
på eget initiativ er
gjort tilgængelige
via Mastiffs
opslag.

FORMÅL

RESTGRUNDLAG

OPBEVARING

VIDEREGIVELSE

Personoplysninger behandles
som led i Mastiffs
kommunikations- og
markedsføringstiltag på sociale
medier.

Mastiff har en legitim interesse i at
gøre indhold tilgængeligt på
sociale medier, med henblik på
markedsføring, jf.
databeskyttelsesforordningens art.
6, stk. 1, litra f.

Personoplysninger, der er tilknyttet
et af Mastiffs opslag, slettes senest
3 år efter publicering.

Personoplysninger videregives
udelukkende til den virksomhed, der
faciliterer det pågældende medie.

Kommentarer, der ikke er tilknyttet et
opslag fra Mastiff, slettes, når
vedkommende selv fjerner sin
kommentar.

- Twitter: Twitter Inc.
- LinkedIn: Microsoft Corporation
- YouTube: Google Inc.
- Facebook og Instagram: Facebook
Inc.

Mastiffs medarbejdere giver
samtykke til at indgå i indhold på
Mastiffs sociale medier, jf.
databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra a.

Når Facebook, Inc. benytter
personoplysninger indsamlet på
Mastiffs konti på Facebook og
Instagram, kan Facebook, Inc. og
Mastiff anses for at være fælles
dataansvarlige. Vi henviser i den
forbindelse til Facebooks datapolitik
for yderligere oplysninger om
Facebooks formål med behandling af

personoplysninger.

Mastiffs
hjemmeside

5.

Hjemmesidebesøgende:
- almindelige
personoplysninger

Formålet med behandlingen af
personoplysninger, der
indsamles vha. cookies, er at
optimere og målrette brugen af
hjemmesiden, generere statistik
over aktiviteten på hjemmesiden
og til markedsføringsformål.

Den besøgende har givet
samtykke til placering af cookies til
et eller flere formål, jf.
databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra a.

Personoplysninger indsamlet vha.
cookies behandles i en periode på
op til 90 dage.

Nødvendige cookies placeres
mhp. at sikre hjemmesidens
funktionalitet.

Mastiff benytter en databehandler, når
dette er en forudsætning for at opfylde
formålet. Databehandleren behandler
udelukkende personoplysninger efter
Mastiffs instruks, og må derfor ikke
anvende personoplysningerne til egne
formal, eller benytte sig
af egne underdatabehandlere,
uden forudgående godkendelse
fra Mastiff.

DINE RETTIGHEDER
Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til Mastiffs behandling af dine personoplysninger:
•

Ret til kendskab om dine oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Mastiff behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

•

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

•

Ret til sletning
Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, før tidspunktet for Mastiffs almindelige generelle sletning indtræffer. Dette kan
være tilfældet, hvis Mastiff ikke længere har et sagligt formål med behandling af dine personoplysninger, hvis samtykket til behandling
tilbagekaldes, hvis dine personoplysninger bliver behandlet ulovligt, eller hvis dine personoplysninger 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 personoplysninger.

•

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 Mastiff til en anden dataansvarlig uden hindring.

•

Ret til at trække samtykke tilbage
Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan
du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke
lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for
tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
6.

KLAGE TIL DATATILSYNET
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå Mastiff behandler dine personoplysninger. Datatilsynets
kontaktoplysninger og oplysninger om klageprocedure fremgår af Datatilsynets hjemmeside på www.datatilsynet.dk.

7.

DOKUMENTOPLYSNING
Denne persondatapolitik vil løbende blive ajourført og ændret.
Dette er version 2 af Mastiffs persondatapolitik skrevet d. 19. juli 2022.

