Persondatahåndtering på Cosmo Film
Vi bestræber os på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger, og vi har
implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå. Du vil typisk afgive
personoplysninger som medarbejder, leverandør eller anden form for samarbejdspartner i
forbindelse med ansættelsesforhold, leverandør-og/eller samarbejdsaftale.
Indsamling af personoplysninger:
De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse,
dit telefonnummer, CPR-nummer eller dine bankoplysninger alt afhængig af, hvad der er
nødvendigt i den pågældende situation.
Baggrunden for at vi indsamler dine personoplysninger er hovedsagelig i forbindelse med et
ansættelsesforhold og hold/krediteringslister. Personoplysninger slettes fra mails efter, de er
registreret.
Beskyttelse og opbevaring af personoplysninger:
Vi opbevarer dine personoplysninger på kodesikret interneservere samt et ligeledes kodesikret
digitalt aftalearkiv. Oplysningerne arkiveres således, når eksempelvis ansættelsesforholdet
påbegyndes og en evt. fysisk kopi opbevares under hensyntagen til de opbevaringspligter, der
følger af anden lovgivning eksempelvis regnskabsloven.
Videregivelse:
Vi forbeholder os retten til at kunne dele dine personoplysninger med bl.a. Danløn,
overenskomst parter, offentlige myndigheder eller andre i det omfang dette følger af udbetaling
af løn/honorar samt gældende lovgivning, eller vi bliver pålagt videregivelse af en kompetent
domstol. Dine personoplysninger vil ikke uden indhentelse af dit samtykke, blive gjort til
genstand for anden ekstern videregivelse, medmindre der er hjemmel hertil i lov. Vi hverken
benytter eller videregiver dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder
til udsendelse af e-mails med reklameindhold.
Tredjepart:
Cosmo Film kan vælge at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, website
hosting, sociale og professionelle medier, backup, sikkerhed og opbevaring. Disse
databehandlere vil blive instrueret af os til at behandle dine personoplysninger på vores vegne,
og vi indgår særlig aftale herom. Databehandlere behandler kun dine personoplysninger til de
specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi forpligter disse databehandlere til at
behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt
tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges
eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven. Dine personoplysninger kan blive overført

til andre lande uden for EU/EØS, og lande, der ikke har love, der giver særlig beskyttelse af
personoplysninger, men som i kraft af EU reglerne bliver forpligtet til at leve op til disse regler.
Henvendelse til os:
Hvis du ønsker at vi retter eller sletter personoplysninger eller hvis du har andre spørgsmål vedr.
persondata, bedes du rette henvendelse til kontoret på cosmo@cosmo.dk

