
 

Personvernerklæring for rekruttering av Screen Media 

Oppdatert 02. februar 2023 

1. Personvern i Screen Media  

Vi i Screen Media AS tar ditt personvern på alvor. Vi har rutiner, sikkerhetstiltak og internkontroll for å påse at 
dine personopplysninger blir behandlet i henhold til EUs generelle personvernforordning (heretter GDPR). og på 
en sikker og god måte. 

Denne erklæringen forklarer deg hvilke personopplysninger vi behandler i forbindelse med at du registrerer deg i 
vår database, hvordan vi behandler disse personopplysningene, på hvilket grunnlag og hvilke rettigheter du har. 

Hvis du har flere spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger eller ønsker å utøve dine rettigheter 
som den registrerte etter GDPR, kan du kontakte oss på epost rekruttering@screenmedia.no . 

2. Om Screen Media AS 

Denne personvernerklæringen gjelder Screen Media AS med organisasjonsnummer 991 095 500 (heretter 
«Screen» eller «vi»). Det er Screen som er behandlingsansvarlig etter GDPR for behandlingen av dine 
personopplysninger via databasen. 

Screen er en av Norges største tjenesteleverandører innen TV-produksjon. Vi leverer tekniske 
tjenester til en stor andel av Norges produksjonsselskaper. 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 på 
nettsiden www.banijay.com/companies/territories/. 
 
I tillegg til denne personvernerklæringen for databasen gjelder vår generelle personvernerklæring på 
hjemmesiden vår, se nettsiden https://screenmedia.no/personvern/ for mer informasjon om hvordan vi generelt 
behandler personopplysninger. 

3. Behandlingen av personopplysninger  

For at vi i Screen Media skal kunne hjelpe våre kunder med å finne de beste talentene til prosjektene og hjelpe 
deg med å få jobb på våre kunders prosjekter, trenger vi at du registrerer deg i vår rekrutteringsdatabase.  

Ved å registrere dine opplysninger om deg selv, sender du Screen personopplysninger. Screen Media vil 
behandle dine personopplysninger i databasen for å avgjøre om du passer inn i den aktuelle Produksjonen samt 
presentere de behandlede opplysninger til våre kunder. 

For du som registrerer deg i databasen vil Screens behandlingsgrunnlag for dine personopplysninger være det 
eller de samtykker du aktivt gir oss før du fullfører din registrering. Når vi ber om ditt samtykke for bestemte 
behandlingsaktiviteter, kan samtykket ditt når som helst trekkes tilbake ved å kontakte oss.  

Formålet med å behandle personopplysningene om deg som registrert er å vurdere din egnethet for ulike 
prosjekter og hjelpe deg med å få jobb for våre kunder, samt for å kunne kontakte deg om potensielle jobber, og 
høre hvilke prosjekter du kan være interessert i. Alle personopplysninger som fremkommer av din registrerte profil 
vil kunne inngå i vurderingen av din egnethet for ulike prosjekter.  

4. Hvilke personopplysninger som behandles 

For du som registrerer deg i vår database, vil vi behandle flere personopplysninger om deg. Vi vil behandle 
kontaktopplysninger som ditt navn, fødselsdato, adresse, epostadresse, telefonnummer, relevant arbeidserfaring 
og referanser. 

Dersom du blir engasjert på et prosjekt vil vi behandle opplysninger om arbeidet du utfører. 

Det er frivillig å registrere seg i databasen, og dersom du velger å dele dine personopplysninger med Screen, 
både alminnelige og særlige kategorier av personopplysninger, anses dine handlinger som et frivillig og 
uttrykkelig samtykke til Screens behandling av slike opplysninger. 

5. Deling av personopplysninger 

Dine personopplysninger vil kun deles med de aktørene som er nødvendig for at Screen skal kunne bistå og/eller 
gjennomføre rekrutteringsprosessen for kunden eller eventuelle tredjeparter med å finne de mest egnede 
kandidatene for prosjektet. Vi deler ikke personopplysninger med andre aktører, med mindre det finnes et lovlig 
grunnlag for slik deling. 



 

Dine personopplysninger vil deles med det eksterne selskapet Farmerswife som eier databasen, og lagres på 
serverne de benytter i Spania. Vi bruker også Microsoft Forms for å samle inn dine personopplysninger. Disse er 
bundet av en gyldig databehandleravtale etter GDPR for å sikre at dine personopplysninger blir behandlet og 
lagret på en sikker og fortrolig måte. 

Dersom du viser interesse for å jobbe på prosjekter for våre kunder, samarbeidspartnere eller tredjeparter over 
mail, telefon, i et møte eller blir kontaktet av oss i forbindelse med produksjoner, vil dine personopplysninger 
kunne bli delt med de tredjeparter som er nødvendig for at slik kommunikasjon og registrering i databasen skal 
finne sted. Dersom du sender en epost til eller tar kontakt med oss med forespørsler eller andre henvendelser 
som gjelder Screen eller våre kunders, samarbeidspartneres eller tredjeparters produksjoner, vil denne 
handlingen anses som et frivillig gitt samtykke til den behandlingen som er nødvendig for å kunne ta stilling til og 
svare på din henvendelse. 

Enhver leverandør som Screen bruker for å behandle personopplysninger på Screens vegne, er bundet av en 
gyldig databehandleravtale etter GDPR og tilfredsstiller kravene til sikker behandling av personopplysninger.  

Screen har også innført tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot blant tap og 
uautorisert tilgang. Vi har rutiner og internkontrolldokumenter som sikrer at personopplysninger behandles i 
henhold til gjeldende personvernregler. I tillegg har vi organisatorisk sikkerhet ved at vi har fordelt interne 
arbeidsoppgaver. 

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. 

6. Lagring og sletting 

Vi lagrer dataene dine i tre år fra det tidspunktet du ga dem. Vi vil enten be om et nytt samtykke innen tre år for å 
forlenge lagringstiden eller slette dine personopplysninger når tiden løper ut. 

Screen har interne rutiner for hvordan personopplysninger skal behandles, herunder rutine for sikker sletting av 
personopplysninger. Rutinene sikrer at dine personopplysninger kun blir lagret så lenge Screen har saklig behov 
for dette i samsvar med gjeldende lovgivning. Med mindre annet følger av behandlingsgrunnlaget eller lovfestede 
krav Screen er pålagt, blir dine personopplysninger slettet når det ikke lenger er behov for de for det formålet de 
ble samlet inn til. 

7. Dine rettigheter 

I forbindelse med at du registrerer deg i vår database bygger Screens behandlingsgrunnlag på samtykke. Dette 
samtykke kan du når som helst trekkes tilbake. Dette gjøres ved å kontakte oss på epostadressen 
rekruttering@screenmedia.no. 

Dersom du velger å trekke tilbake ditt samtykke, vil dette kunne medføre at du ikke lenger vil bli vurdert som en 
potensiell kandidat for ulike prosjekter. Tilbaketrekking av samtykket påvirker ikke lovligheten av behandlingen 
som bygger på samtykket før det trekkes tilbake. 

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 du har spørsmål eller innvendinger til hvordan Screen behandler dine personopplysninger, bes du ta 
kontakt med oss på rekruttering@screenmedia.no. Det er også mulig å sende en klage til Datatilsynet hvis du 
mener Screens behandling av dine personopplysninger strider mot GDPR. 

 

 


