
Samtycke för insamling av personuppgifter för casting till Elitstyrkans Hemligheter Sverige 

 

Genom att skicka in en ansökan till TV-programmet ”Elitstyrkans Hemligheter Sverige” samtycker jag till 

att Jarowskij Enterprises AB, 556560-9152, Box 27034, 102 51 Stockholm, samlar in och behandlar de 

lämnade personuppgifterna för att göra ett urval bland samtliga sökanden till TV-programmet. 

  

De uppgifter vi avser att samla in och behandla är förnamn, efternamn, adress, personnummer, 

mejladress, telefonnummer, ålder, intressen, fotografier och videor. 

  

Du avgör själv om vill lämna personuppgifter till oss och i sådana fall vilka. Vi ber er att inte skicka med 

några känsliga personuppgifter. 

  

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att genomföra castingen till programmet du ansöker till 

och kommer att spara de uppgifter du lämnar fram till dess att castingprocessen är avslutad, som längst 

sparar vi uppgifterna till dess inspelningen är avslutad. Uppgifterna kan komma att delas med 

beställande tv-kanal. 

  

Du har rätt att en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om 

vilka personuppgifter dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära 

rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke 

enligt ovan genom att meddela oss på ovanstående adress. Du har i samband med att du lämnar 

personuppgifter till oss tagit del av vår policy för hantering av personuppgifter för casting till 

”Elitstyrkans Hemligheter Sverige”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jarowskij Enterprises AB:s policy för hantering av personuppgifter för casting till ”Elitstyrkans 

Hemligheter Sverige”  

Jarowskij Enterprises AB värnar om din personliga integritet och dina personuppgifter. Denna integritetspolicy 

förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Du får denna information eftersom du nu lämnar 

personuppgifter till oss.  

  

För att Jarowskij Enterprises AB ska kunna fullfölja casting till tv-produktionen ”Elitstyrkans Hemligheter Sverige”, 

det vill säga göra ett urval bland sökanden och dela utfallet med till exempel beställande/sändande TV-kanal 

behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter utifrån denna integritetspolicy. 

  

Vilka personuppgifter kommer att behandlas och vad är syftet med behandlingen? 

I samband med din medverkan behöver vi samla in och behandla följande information från dig: 

• E-postadress i syfte att kontakta dig för fullgörande av castingprocess enligt lämnat samtycke 

• Förnamn och efternamn i syfte att utföra castingprocessen enligt lämnat samtycke 

• Personnummer för att korrekt identifiera dig i castingprocessen enligt lämnat samtycke.   

• Adress i syfte att kontakta dig för fullgörande av castingprocess enligt lämnat samtycke 

• Telefonnummer i syfte att kontakta dig för att utföra castingprocessen enligt lämnat samtycke 

• Intressen och ålder i syfte att utföra castingprocessen enligt lämnat samtycke 

• Stillbilder och videor som du själv skickat in till oss (om du har gjort det) i syfte att utföra castingprocessen enligt 

lämnat samtycke 

  

Jarowskij Enterprises AB kommer att behandla dina personuppgifter för att utföra castingen, meddela 

beställaren/distributören om din eventuella medverkan och för att komma i kontakt med dig för att ge dig 

information om castingprocessen och din eventuella medverkan. 

  

På vad grundar vi rätten att behandla dina personuppgifter? 

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att utföra castingprocessen enligt lämnat samtycke. 

  

Vem har tillgång till personuppgifterna och hur länge sparas de? 

De personuppgifter du lämnar till oss kommer att delas med beställande/distribuerande kanal i samband med 

castingprocessen för tv-produktionen ”Elitstyrkans Hemligheter Sverige”. Dina personuppgifter kommer i övrigt 

inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner. Endast 

personal och uppdragstagare hos Jarowskij Enterprises AB, beställaren/distributören samt andra bolag i samma 

koncern som behöver behandla personuppgifterna för att utföra castingprocessen och i enlighet med ditt samtycke 

har tillgång till uppgifterna. Jarowskij Enterprises AB har även vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att 

skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust och obehörig åtkomst. 



  

Vi sparar dina uppgifter till dess att castingprocessen är avslutad, som längst sparar vi uppgifterna till dess att 

inspelningen av TV-programmet är avslutad. 

  

Dina rättigheter 

Jarowskij Enterprises AB, 556560-9152, Box 27034, 102 51 Stockholm är personuppgiftsansvarig för dina 

personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande 

lagstiftning. 

 

Du har rätt att skriva till Jarowskij Enterprises AB och få veta vilka uppgifter som finns om dig och få sådan 

information utan kostnad en gång per kalenderår. 

 

Du kan närsomhelst begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att vi ska radera 

personuppgifter som vi inte har rätt att behandla med stöd av ovan angivet ändamål. Vi är även skyldiga att på 

begäran rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. 

  

Om du är missnöjd med hur Jarowskij Enterprises AB behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant 

missnöje till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för Jarowskij Enterprises AB:s personuppgiftsbehandling. 

  

Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Jarowskij Enterprises 

AB på info@jarowskij.se eller per brev till adressen ovan. 

 


