
SAMTYKKEERKLÆRING I FORBINDELSE MED DIN DELTAGELSE I CASTING TIL X FACTOR 

1. Indledning 

Blu A/S producerer X Factor for TV 2 DANMARK A/S. 

Som følge af EU's persondataforordning, som trådte i kraft den 25. maj 2018, skærpes kravene til 
behandling af personfølsomme oplysninger. Da du i forbindelse med din deltagelse i casting til X Factor vil 
blive bedt om at afgive visse personlige oplysninger, bedes du derfor give dit samtykke til, at disse 
oplysninger behandles og opbevares af Blu. 
   
Dit samtykke er naturligvis frivilligt, men såfremt du ikke ønsker at give Blu dit samtykke, kan du 
desværre ikke deltage i castingen.  

2. Typer af personoplysninger 

For at tilmelde dig til casting til X Factor og for eventuelt at deltage i X Factor, indsamler og behandler vi 
følgende personoplysninger om dig: 

• Dit navn og adresse 
• Din e-mailadresse 
• Dit telefonnummer 
• Din fødselsdato 
• Andre oplysninger (herunder fotos og videoer) som du vælger at give os i forbindelse med din 

tilmelding til casting 

Vi behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige for din tilmelding til casting til X Factor og din 
eventuelle deltagelse i X Factor.  

3. Formål 

Vi indsamler og behandler oplysningerne til følgende formål: 

• For at vi kan identificere dig som deltager i casting til X Factor. 
• For at vi kan vurdere, om du skal gå videre i X Factor.  
• For at vi kan kontakte dig i tilfælde af, at du går videre i X Factor. 
• Verificering af, at du lever op til minimumsalderen for deltagelse i X Factor. 
• For at vi kan kontakte dig i forbindelse med eventuel casting til andre Blu produktioner. 
• Overholdelse af gældende lovgivning (fx EU’s Databeskyttelsesforordning) og andre legitime 

formål. 

4. Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne 

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af dine personoplysninger er, at indsamling og 
behandling heraf er nødvendige for, at vi kan indgå en aftale med dig i forbindelse med din deltagelse i 
casting til X Factor. 

5. Sikkerhed 

Ifølge lovgivningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine 
personlige oplysninger på servere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og 
under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. 

6. Frivillighed 

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt, og for at du 
kan deltage i casting til X Factor. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men det er dog 
en forudsætning for at deltage i casting til X Factor.  

7. Videregivelse af dine personoplysninger 



Blu A/S videregiver kun personoplysninger til tredjepart, såfremt dette er nødvendigt i henhold til 
lovgivning, offentlige myndigheders forlangende eller det er nødvendigt for at opfylde vores kontraktlige 
forpligtelser, f.eks. i forhold til TV2.  

8. Overførsel af personoplysninger til databehandlere  

For at kunne gennemføre casting til X factor, vil vi overføre dine personoplysninger til vores 
databehandler, som p.t. er: 

M.K. Advision Ltd,  Hatassia 21, Raanana, Israel 

9. Overførsler til tredjelande 

De afgivne personoplysninger vil ikke blive overført til lande uden for EU/EØS eller til lande som ikke er 
godkendt af EU Kommissionen med samme sikkerhedsniveau som i EU.   

10. Opbevaringsperiode 

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. 

11. Dine rettigheder 

Du har - med lovens begrænsninger - visse rettigheder i forbindelse med vores opbevaring og behandling 
af dine personlige oplysninger, herunder: 

• Retten til indsigt i dine personoplysninger 
• Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger 
• Retten til at få slettet personoplysninger 
• Retten til at få begrænset dine personoplysninger 
• Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne 
• Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet. 

12. Kontakt 

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine 
rettigheder, herunder hvis du ønsker at slette de personoplysninger du tidligere har afgivet, er du 
velkommen til at kontakte Blu A/S på følgende måder: 

Telefon: +45 32648200 
Mail: persondata@blu.dk 


