
SAMTYKKEERKLÆRING I FORBINDELSE MED DIN DELTAGELSE I CASTING HOS BLU A/S 
 
Ved accept af denne erklæring giver jeg samtykke til, at Blu må opbevare og tilgængeliggøre de 
personoplysninger, som jeg afgiver til Blu i forbindelse med min tilmeldelse til casting, herunder  
 

• Mit navn og adresse 
• Min e-mailadresse 
• Mit telefonnummer 
• Min fødselsdato 
• Andre oplysninger, herunder fotos, videoer, helbredsoplysninger og eventuelle andre 

personfølsomme oplysninger, som jeg vælger at give Blu i forbindelse med min tilmelding til casting 
hos Blu. 

 
Blu indsamler og behandler oplysningerne til følgende formål: 
 

• For at Blu kan identificere mig som tilmeldt casting hos Blu. 
• For at Blu kan vurdere, om jeg skal gå videre til castingen.  
• For at Blu kan kontakte mig i tilfælde af, at jeg går videre i castingprocessen. 
• Verificering af, at jeg lever op til minimumsalderen for deltagelse i castingen. 
• Overholdelse af gældende lovgivning (fx EU’s Databeskyttelsesforordning) og andre legitime formål. 

 
Det juridiske grundlag for Blus indsamling og behandling af mine personoplysninger er, at indsamling og 
behandling heraf er nødvendige for, at Blu kan opfylde ovenstående formål i forbindelse med min tilmelding 
til casting hos Blu. 
 
Blu gemmer mine personlige oplysninger sikkert og fortroligt på servere med begrænset adgang, som er 
placeret i kontrollerede faciliteter, og under stadig hensyntagen til mine rettigheder som bruger. 
 
Blu kan i visse tilfælde overføre eller dele dine personoplysninger til andre, f.eks. tv-stationer, som Blu 
producerer programmer til, til revisorer og advokater som rådgiver Blu, til databehandlere, såsom it-
leverandører og i øvrigt såfremt dette er nødvendigt i henhold til lovgivning eller offentlige myndigheders 
forlangende.   
 
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.   
 
Blu opbevarer mine personoplysninger, så længe der er behov for at varetage de ovenfor angivne formål. 
 
Jeg har - med lovens begrænsninger - visse rettigheder i forbindelse med opbevaring og behandling af mine 
personlige oplysninger, herunder: 
 

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

 
 



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 på følgende måder: 
 
Telefon: +45 32648200 
Mail: persondata@blu.dk 
 
 
 


