Personvernerklæring fra Screen Media
Oppdatert 10. november 2021.
1. Om Screen Media AS
Screen Media AS med organisasjonsnummer: 991 095 500 (heretter «Screen» eller «vi»)
er en av Norges største tjenesteleverandører innen TV-produksjon. Vi leverer tekniske
tjenester til en stor andel av Norges produksjonsselskaper.
Vi behandler personopplysninger på en sikker og lovlig måte. Denne erklæringen gir
informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har
som den registrerte dersom vi behandler personopplysninger om deg.
Screen er del av Banijay Group med hovedkontor i Frankrike. Banijay Group er et konsern
som består av over 120 produksjonsselskap i 22 territorier som angitt her.
2. Behandlingen av personopplysninger
Screen er både som behandlingsansvarlig (for behandling av våre ansatte og for
behandling av personopplysninger via hjemmesiden vår) og som databehandler (for
behandling av personopplysninger for selskap vi er leverandør til) etter
personvernregelverket opptatt av å ta vare på ditt personvern.
Screen behandler de personopplysninger som er nødvendig for å kunne utføre våre
oppgaver som arbeidsgiver og for å levere IT tjenester til våre kunder. I den forbindelse
behandler vi kontaktopplysninger som navn, epost og adresse, samt lønns- og
kontoopplysninger.
Det er avtale som utgjør behandlingsgrunnlaget og som gir oss lov til å behandle slike
personopplysninger. Vi har databehandleravtale med våre kunder, og vi har
ansettelsesavtale med våre ansatte.
Som arbeidsgiver er vi også underlagt en rekke rettslige forpliktelser, og vi må derfor også
behandle personopplysninger med hjemmel i lov, som for eksempel arbeidsmiljøloven og
regnskapsloven.
Dersom vi ber om ditt samtykke for innsamlingen av noen personopplysninger, vil
samtykke kunne utgjøre behandlingsgrunnlag. Samtykket ditt kan når som helst trekkes
tilbake ved å kontakte oss.
3. Sikkerhet ved behandlingen
Screen har stort fokus på sikkerhet og har flere tekniske og organisatoriske tiltak på plass
for å beskytte personopplysningene vi behandler. Vi har rutiner og internkontroll
dokumenter som sikrer at personopplysninger behandles i henhold til gjeldende
personvernregler. I tillegg har vi organisatorisk sikkerhet ved at vi har fordelt interne
arbeidsoppgaver.
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Personopplysningene lagres i tillegg på sikre servere og tilgang til personopplysninger er
begrenset til medarbeidere som har nødvendig behov for slik tilgang. De som har tilgang
til personopplysninger, har signert taushetserklæring dersom de ikke er bundet av annen
avtale med taushetsplikt.
4. Sletting
Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig. Når vi ikke lenger må
behandle personopplysningene for det formålet de ble samlet inn for, vil vi enten slette
eller anonymisere personopplysningene.
5. Dine rettigheter
Du har flere rettigheter i GDPR som vi vil ivareta for behandlinger vi er
behandlingsansvarlig for. Du har disse rettighetene som den registrerte etter GDPR:
•

Innsyn: Du kan be om innsyn i alle personopplysninger vi behandler om deg.

•

Retting: Du kan be om at vi retter eller supplerer personopplysninger som er
feilaktige eller misvisende.

•

Sletting: I noen tilfeller kan du be oss slette personopplysninger vi har lagret om
deg.

•

Begrensning: I noen tilfeller kan du også be oss begrense behandlingen av
personopplysningene vi har om deg.

•

Protestere: Du har rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene.

•

Dataportabilitet: Du kan om visse vilkår for dataportabilitet er oppfylt, be oss om å
overføre personopplysningene dine til deg.

Dersom ønsker du å utøve dine rettigheter som den registrerte, bes du om å kontakte oss
på personvern@screenmedia.no
Dersom du mener vi behandler personopplysningene
personvernregelverket, kan du klage til Datatilsynet.
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6. Deling av personopplysninger
Vi deler ikke personopplysninger med andre aktører, med mindre det finnes et lovlig
grunnlag for slik deling.
Enhver leverandør som Screen bruker for å behandle personopplysninger, er bundet av
en gyldig databehandleravtale etter GDPR som sikrer at personopplysninger blir
behandlet og lagret på en sikker og fortrolig måte.
Oversikt over våre underleverandører finnes på www.screenmedia.no/underleverandorer.
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I all hovedsak er vi leverandører til andre virksomheter som er behandlingsansvarlig. I så
fall deler vi bare personopplysninger i henhold til databehandleravtalen og instruks fra slik
virksomhet.
7. Informasjonskapsler – Cookies
Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned
en nettside. Screen benytter for øyeblikket ingen informasjonskapsler når du besøker våre
nettsider.
8. Kontaktinformasjon
Behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er Screen Media AS
med organisasjonsnummer: 991 095 500.
Vår forretningsadresse er Hammersborggata 9, 0181 Oslo.
Dersom du har spørsmål til denne personvernerklæringen kan du ta kontakt ved å sende
oss en e-post til personvern@screenmedia.no.
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