PALLADIUM FICTIONS INTEGRITETSPOLICY
Palladium Fiction ”Palladium” värnar om din personliga integritet vid behandling av dina
personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur Palladium samlar in och använder dina
personuppgifter. Vår policy beskriver även hur vi samlar in uppgifter på ett lagligt och
pålitligt sätt och den beskriver även dina rättigheter. Kontakta oss om du har frågor kring vår
hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd på
nedanstående adress.
VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?
Palladium Fiction är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på följande adress:
Palladium Fiction
Odlingsvägen 6
170 77 Stockholm, Sverige
info@palladiumfiction.se
HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER?
Vi samlar in uppgifter från den information som personer själva lämnar till oss muntligen, via
mail eller genom fysiskt papper. Vi tar också del av uppgifter som castingbolag behöver för
att tillsätta roller eller nyckelfunktioner för tänkta produktioner. Vi hämtar ibland uppgifter
från filmdatabaser, eller offentliga hemsidor för skådespelare eller team-medlemmar som rör
personers tidigare arbeten och meritlistor.
VILKEN TYP AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?
Vi hanterar de personuppgifter som krävs för att vi som produktionsbolag ska kunna fullfölja
våra skyldigheter i enlighet med Bokföringslagen och för att kunna fullfölja våra
kontraktuella åtagande med part.
Vanliga uppgifter vi samlar in för att fullfölja avtal är personnummer, e-maildress,
bostadsadress och bankuppgifter. För skådespelare samlar vi också in hälsodeklaration som
krävs för att vi ska kunna teckna en försäkring för skådespelaren. I dessa fall tar även vårt
försäkringsbolag del av uppgifterna.
Meritförteckning och personuppgifter hämtas från personen ifråga men vi kan också hämta
uppgifter från internetkällor som filmdatabaser eller personens eller personens agents hemsida
i research-syfte för en tänkt produktion där vi behöver tillsätta någon team-funktion eller

presentera ett förslag till cast för en kanal eller samproducent. I dessa fall tar även kanalen
eller samproducenten del av uppgifterna. Vi samlar endast in de uppgifter som krävs och är av
vikt för syftet.
Våra samarbetspartners, så som samproducenter, försäkringsbolag, advokatfirma samt
bokföringsbyrå är exempel på tredje part som, för att uppfylla våra kontraktuella åtaganden
kan komma att ta del av essentiell information.
NÄRMARE OM DINA RÄTTIGHETER TILL RÄTTELSE, RADERING M.M.
Du har rätt att gratis en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som
vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om
personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att bli raderad (”rätten att bli
bortglömd”). Tänkt dock på att det kan finnas legala skyldigheter för oss som hindrar en
omedelbar radering, t.ex. krav i bokförings- och skattelagstiftning.
Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina
rättigheter kring personuppgifter behandlade av oss ska du vända dig till
Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här:
www.datainspektionen.se

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella
åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar
din data för andra syften, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska
kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller
lagstadgat för respektive syfte.
Vi lagrar också information som är essentiell för intern dokumentering och uppföljning av
produktioner vilket kan innebära en tid som sträcker sig längre än vad produktionsbolagets
kontraktuella åtaganden innebär.
VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna
IT-system finns inom EU/EES. I vissa fall kan vi dock vara tvungna att överföra
informationen till ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter
behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa
att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

VAD ÄR ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

SYFTE & TYP AV UPPGIFTER

LAGLIG GRUND

Fullfölja våra skyldigheter som
arbetsgivare/uppdragsgivare.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose
Vår skyldighet att fullfölja kontraktuella
bestämmelser.

Typ av uppgifter: Namn, kontaktuppgifter, t.ex. epostadress och telefonnummer, hemadress, uppgifter
om bankkonto och bank, hälsotillstånd för tecknande
av ev. försäkring, korrespondens.
Lagring av dina personuppgifter för att fördelning av
eventuella royalty-intäkter för produktioners
exploatering.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose våra
kontraktuella åtaganden i form av fördelning av
royalty-intäkter av produktionens exploatering.

Typ av uppgifter: Kontaktuppgifter, t.ex. e-post,
hemadress, arvode, kontouppgifter, personnummer.
Föra register av arbetare inom i film- och TVbranschen för att tillsätta produktioner effektivt.
Typ av uppgifter: Namn, e-post, meritförteckning,
arbete i tidigare produktioner, ev. mailkorrespondens

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt
intresse av branschkännedom och tillsätta
produktioner effektivt, genom att kontakta personen
om ett jobberbjudande.

