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Meddelelseom behandling af personoplysningerpersonoplysninger 
 

Nærværende meddelelse om behandling af Personoplysninger (“Meddelelse om behandling af 
Personoplysninger”) beskriver, hvordan vi (som defineret nedenfor) indsamler, håndterer, bruger, 
lagrer og/eller behandler (samlet benævnt “Behandler”) Personoplysninger og/eller følsomme 
Personoplysninger (samlet benævnt “Personoplysninger”), du måtte dele med os, og/eller som vi 
måtte modtage om dig og/eller en anden person i forbindelse med et program, det er hensigten, vi 
skal producere.   
 
Som dataansvarlig (dvs. den organisation, som Behandler dine Personoplysninger), behandler vi 
dine Personoplysninger i overensstemmelse med General Data Protection Regulation (“GDPR”) og 
alle andre gældende databeskyttelseslove og/eller love om behandling af Personoplysninger med 
tilknytning hertil, som kan blive ændret eller erstattet fra tid til anden (samlet benævnt 
“Databeskyttelseslove”). 
  
Vi håber, at nærværende Meddelelse om behandling af Personoplysninger vil give dig en tydelig 
forklaring på, hvordan vi Behandler dine Personoplysninger, men skulle du have eventuelle 
spørgsmål eller bekymringer mht. Behandlingen af dine Personoplysninger, bedes du kontakte os 
vha. de kontaktoplysninger, der er anført i slutningen af Nærværende Meddelelse om behandling af 
Personoplysninger.  
 
Hvem er vi Warner Bros. International Television Production ApS (CVR-nummer: 

10633044) med hovedkontor i Sølvgade 32, 1307 København, 
Danmark (“vi”, “os” eller “vores”).   
 

Om Programmet 
 

Henvisninger til “Program” i nærværende Meddelelse om behandling 
af Personoplysninger betyder udviklingen af det program og/eller den 
serie, du har ansøgt om at være med i, eller som du er blevet 
kontaktet mht. at være med i og/eller eventuelle reviderede, 
genformatterede, opdaterede eller opsamlinger eller eventuelle andre 
versioner deraf, inkl. versioner med indtaling af nye stemmer eller 
yderligere serier eller spin-offs og/eller andet indhold (samlet benævnt 
“Programmet”). 
 

Samtykke til Behandling 
af Personoplysninger 

Hvis du ønsker at komme i betragtning til Programmet, vil du blive 
bedt om at give os dit samtykke til behandlingen af de følsomme 
Personoplysninger, du giver os, som led i Ansøgningsprocessen (med 
henblik på Programmets casting). Følsomme Personoplysninger er 
Oplysninger, som falder inden for de kategorier, der er angivet under 
(f)-(n) nedenfor.  
 
Du kan også blive tilbudt muligheden for at give dit samtykke til 
modtagelse af Markedsføringskommunikation fra os vedrørendel 
casting til andre programmer.  
 

Hvilke typer 
Personoplysninger 
indsamler vi? 

Hvis du er interesseret i at ansøge om og/eller deltage i Programmet 
som medvirkende, vil vi bede dig om at give os visse 
Personoplysninger (“Ansøgningen”). De Personoplysninger, du deler 
med os som led i Ansøgningsprocessen, kan inkludere:  
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(a) navn; 
(b) kontaktoplysninger (f.eks. adresse, e-mailadresse og/eller 

telefonnummer); 
(c) køn; 
(d) udseende (inkl. et billede af dig); 
(e) interesser; 
(f) datingpræferencer/sexliv;  
(g) racemæsig og/eller etnisk baggrund; 
(h) helbredsoplysninger; 
(i) politiske synspunkter; 
(j) religiøse eller filosofiske synspunkter; 
(k) fagforeningsmedlemsskab;  
(l) genetiske oplysninger; 
(m) oplysninger om lovovertrædelser og 
(n) biometriske oplysninger. 

 
Vi kan kontakte dig og anmode om yderligere oplysninger og/eller 
Personoplysninger i tillæg til de Personoplysninger, du indsender som 
led i Ansøgningsprocessen. 

Formålet med og 
retsgrundlaget for 
Behandlingen af dine 
Personoplysninger  
 
 
 
 
 
 

 

Vi Behandler de Personoplysninger, du anfører i din Ansøgning, 
og eventuelle yderligere Personoplysninger, vi modtager eller 
indsamler under Ansøgningsprocessen, til følgende formål:  
 

(a) Hvis det er nødvendigt for at opfylde vores legitime 
interesser, som anført nedenfor, og forudsat at vores 
interesser ikke tilsidesættes af dine 
databeskyttelsesrettigheder: 
 

(i) til at vurdere din egnethed til at deltage i 
Programmet, og hvis du udvælges, til eventuelle 
formål, vi med rimelighed behøver for at kunne 
udvikle, caste, producere, distribuere og/eller 
markedsføre Programmet og eventuelt tilknyttet 
onlineindhold, publicity, salgsfremstød og/eller 
distributionsmaterialer. Der kan være yderligere 
vilkår og betingelser, som finder anvendelse på 
castingen til et specifikt Program. Derfor bedes 
du læse disse omhyggeligt igennem, før du 
indsender din Ansøgning. 
 

(ii) til at kommunikere med dig om din Ansøgning; 
 

(iii) til at bruge dine Personoplysninger i forbindelse 
med erstatningskrav, overholdelse af gældende 
lovgivning, til myndighedsrelaterede og 
efterforskningsmæssige formål (inkl. formidling af 
sådanne Personoplysninger i forbindelse med 
retssager); og 
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(iv) til at analysere og overvåge mangfoldigheden af 
vores ansøgere i overensstemmelse med 
gældende lovgivning.  

 
(b) Hvis det er nødvendigt for at udarbejde 

ansættelsesaftalen eller træffe foranstaltninger i 
forbindelse med nærværende aftale; 
   

(c) Hvis du giver os dit samtykke: 
 

(i) Med hensyn til eventuelle følsomme 
Personoplysninger, du giver os, som led i 
Ansøgningsprocessen, så vi kan vurdere din 
egnethed til et Program; 

 
(ii) Med hensyn til tilbud, salgsfremstød, publicity, 

information, nyheder og/eller opdateringer 
og/eller anden markedsføringskommunikation 
(“Markedsføringskommunikation”): som led i 
Ansøgningsprocessen eller på anden vis kan du 
også have mulighed for at vælge, om du ønsker 
at modtage Markedsføringskommunikation fra os 
via e-mail og/eller på vegne af den tv-kanal, der 
står bag Programmet; vores særligt udvalgte 
partnere; og/eller sponsorer inden for 
underholdnings- og mediebranchen;   

 
(iii) Med hensyn til casting til andre programmer: Hvis 

du har anført, at du ønsker at blive taget i 
betragtning i forbindelse med casting til andre 
programmer, vi eller vores tilknyttede selskaber 
eventuelt skal producere, kan vi udveksle visse 
Personoplysninger, som f.eks. dit navn, din e-
mailadresse og/eller en eventuel anden valgt 
kommunikationsmetode, med udviklings- og/eller 
produktionsteams, tv-kanaler, 
forsikringsselskaber og/eller distributører.     

 
(d) Til formål, der er påkrævet ved lov, som omfatter: 

 
(i) Helbred og sikkerhed: Vi kan bruge dine 

Personoplysninger i forbindelse med rimelige, 
påkrævede justeringer, risikovurderinger, der er 
nødvendige for, at du kan være med i 
Programmet, eller med det formål at tjekke fakta i 
din Ansøgning. 

 
Hvis det er påkrævet, vil vi bede om dit samtykke, før vi bruger dine 
Personoplysninger til et andet formål end dem, der er beskrevet i 
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nærværende Meddelelse om behandling af Personoplysninger.  
 

Hvem deler vi dine 
Personoplysninger med? 
 

Vi er en del af Time Warner Inc.-koncernen (“Time Warner-
koncernen”). Vi kan fra tid til anden få behov for at dele dine 
Personoplysninger (inkl. følsomme Personoplysninger) med et eller 
flere af de andre selskaber i Time Warner-koncernen med henblik på 
intern forretningsdrift.  
 
Vi kan også dele dine Personoplysninger (inkl. følsomme 
Personoplysninger) med andre selskaber, organisationer og/eller 
enkeltpersoner til følgende formål (i) vores interne forretningsdrift 
(inkl. udveksling af Personoplysninger med tjenesteudbydere); (ii) drift 
af vores webside (inkl. udveksling af Personoplysninger med 
tjenesteudbydere); (iii) casting til, udvikling, produktion og/eller 
distribution af Programmet (inkl. udveksling af Personoplysninger med 
produktionsteamet, medproducenter, tv-kanalen bag Programmet, 
investorer, forsikringsselskaber, distributører, IT-leverandører og/eller 
udbydere af rejser og lægefaglige tjenesteydelser); og/eller (iv) 
efterlevelse af vores forpligtelser iht. gældende love og/eller som 
påkrævet iht. retskendelse. 
 
Med hensyn til Markedsføringskommunikation: Hvis du har anført over 
for os på din Ansøgning, at du ønsker at modtage 
Markedsføringskommunikation, må vi udveksle visse 
Personoplysninger, som f.eks. dit navn, din e-mailadresse og/eller en 
eventuel anden valgt kommunikationsmetode, med andre selskaber, 
organisationer og/eller enkeltpersoner. 
 
Med hensyn til casting til andre programmer: Hvis du har anført, at du 
gerne vil tages med i betragtning i forbindelse med casting til andre 
programmer, må vi udveksle visse Personoplysninger, som f.eks. dit 
navn, din e-mailadresse og/eller en eventuel anden valgt 
kommunikationsmetode, med udviklings- og/eller produktionsteams, 
tv-kanaler, forsikringsselskaber og/eller distributører. 
 
Alle selskaber, organisationer og/eller enkeltpersoner, med hvilke vi 
må udveksle dine Personoplysninger, skal opfylde 
Databeskyttelseslove og/eller anden gældende lovgivning. Når vi 
udveksler dine Personoplysninger, træffer vi hensigtsmæssige 
tekniske og organisatoriske foranstaltninger med det formål at 
beskytte sådanne Personoplysninger. 
 

Hvor længe opbevarer 
dine Personoplysninger?  

a) Ansøgning til Programmet: Medmindre de arkiveres til historiske 
forskningsformål, vil eventuelle Personoplysninger, du udveksler 
med os som led i Ansøgningsprocessen, blive opbevaret i op til tre 
(3) år, medmindre du giver os dit samtykke til opbevaring af 
Personoplysningerne i en længere periode (f.eks. for at blive taget 
i betragtning som potentiel medvirkende i andre Programmer). 
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Hvis du udvælges som medvirkende og deltager i Programmet, 
bliver dine Opbevaret så længe Programmet vises, distribueres 
og/eller benyttes (dette kan til tider betyde i al evighed). 
 

b) Markedsføringskommunikation: Hvis du har anført over for os på 
din Ansøgning, at du ønsker at modtage 
Markedsføringskommunikation, bliver dine Personoplysninger 
opbevaret indtil et sådant tidspunkt, hvor du underretter os om, at 
du ikke længere ønsker at modtage 
Markedsføringskommunikation.   
 

c) Casting til andre Programmer: Hvis du har anført over for os på din 
Ansøgning, at du ønsker at blive taget i betragtning mht. casting til 
eventuelle andre af vores Programmer, bliver dine 
Personoplysninger opbevaret indtil et sådant tidspunkt, hvor du 
underretter os om, at du ikke længere ønsker at blive taget i 
betragtning til vores andre Programmer.  
 

Kan vi ændre måden, 
hvorpå vi Behandler dine 
Personoplysninger? 

Vi forbeholder os til enhver tid ret til at foretage ændringer af 
nærværende Meddelelse om behandling af Personoplysninger uden 
forudgående varsel. Men vi vil kun underrette dig, hvis vi foretager 
væsentlige ændringer af nærværende Meddelelse om behandling af 
Personoplysninger. Vi vil Behandle Data i overensstemmelse med 
den til enhver tid gældende Meddelelse om behandling af 
Personoplysninger. 
 

Hvordan kan du få 
adgang til de 
Personoplysninger, vi 
har om dig? 

Du har ret til at få en kopi af de Personoplysninger, vi har om dig, i 
overensstemmelse med gældende Databeskyttelseslovgivning. Hvis 
du gerne vil have en kopi af dine Data, bedes du kontakte os vha. de 
oplysninger, der er anført i slutningen af nærværende Meddelelse om 
behandling af Personoplysninger.  
 

Hvad med links til andre 
websider, inkl. til sociale 
medieplatforme, på 
websiden? 
 

Hvis du har indsendt din Ansøgning til os via websiden, skal du være 
opmærksom på, at websiden kan indeholde links til andre websider, 
inkl. sociale medieplatforme. Bemærk venligst, at vi ikke er ansvarlige 
for andre websiders praksisser, inkl. deres praksisser mht. behandling 
af Personoplysninger. Vi anbefaler, at du også læser andre websiders 
Meddelelser om behandling af personoplysninger. 
 

Hvem kan du kontakte 
mht. dine 
Personoplysninger 
og/eller nærværende 
Meddelelseom 
behandling af 
Personoplysninger?  

Hvis du ønsker at: 
(i) ændre, ajourføre, tilrette og/eller tilgå dine Personoplysninger, 

eller under visse omstændigheder, anmode om, at dine 
Personoplysninger bliver slettet, begrænset og/eller trække 
dit samtykke til vores Behandling af dine Personoplysninger 
tilbage;  

(ii) underrette os om, at du ikke længere ønsker at blive taget i 
betragtning som potentiel medvirkende (forudsat at du ikke 
allerede har deltaget i Programmet);  

(iii) ændre, ajourføre, begrænse, fjerne dine Personoplysninger til 
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Markedsføringskommunikation, til casting til andre 
programmer og/eller andre formål, du tidligere har indvilliget 
i og/eller  

(iv) indsende eventuelle forespørgsler om nærværende 
Meddelelse om behandling af Personoplysninger og/eller 
om, hvordan vi Behandler dine Personoplysninger; 

 
send os en e-mail på WBPrivacyOffice@warnerbros.com med 
komplette oplysninger om din anmodning.  
 
Du bedes være opmærksom på, at der kan gå et kort stykke tid, mens 
vi opdaterer dine Personoplysninger, hvor du stadig kan blive 
kontaktet mht. Markedsføringskommunikation og/eller til andre 
castingformål. 

 
Hvis du ønsker at indgive en klage om, hvordan vi behandler dine 
Personoplysninger, bedes du i første omgang kontakte os som anført 
ovenfor. Vi vil bestræbe os på at løse sagen. Hvis du ikke er tilfreds 
med den måde, vi har reageret på og/eller behandlet din klage, kan 
du henvise sagen til databeskyttelsesmyndigheden (p.t. Datatilsynet).  
 

  
  
 


