
Yellow Birds allmänna policy för hantering av personuppgifter 
Yellow Bird Film & TV Productions AB värnar om den personliga integriteten för dig som besöker eller skickar e-post 

via våra webbplatser, plattformar i sociala medier eller på annat sätt. Denna integritetspolicy förklarar hur vi kan 

komma att samla in och behandla dina personuppgifter i samband med att du kontaktar oss eller vi dig.  

 

Vi behandlar personuppgifter om dig som leverantör, kund, besökare av vår webbplats och kanaler i sociala media, 

sökande till olika tjänster hos oss eller som sökande till våra produktioner. För det fall du tecknat avtal eller för 

diskussioner i syfte att teckna avtal med oss kan detta avtal innehålla specifika bestämmelser om 

personuppgiftsbehandling och dessa ska äga företräde framför denna allmänna integritetspolicy.   

 

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

När du kommunicerar med oss genom att skicka e-post eller besöka vår webbplats eller sociala kanaler kan vi 

komma att behandla dina personuppgifter enligt följande, beroende på vilka personuppgifter du lämnar till oss: 

• E-postadress i syfte att kommunicera med dig 

• Förnamn och efternamn i syfte att kommunicera med dig 

• Adress i syfte att kommunicera med dig 

• Telefonnummer i syfte att kommunicera med dig 

• CV/personligt brev i syfte att göra urval för eventuellt uppdrag eller anställning 

• Andra uppgifter som du väljer att lämna till oss i syfte att göra urval 

 

Känsliga uppgifter 

Vi ber dig att inte skicka några känsliga uppgifter (uppgift om etniskt ursprung, politisk åsikt, sexuell läggning, 

hälsotillstånd eller kriminell bakgrund) till oss om inte detta särskilt efterfrågats. 

   

På vad grundar vi rätten att behandla dina personuppgifter? 

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, i enlighet med samtycke från dig och för att 

besvara och föra kommunikation med dig då vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter, till 

exempel om du ansöker om en tjänst hos oss, vill medverka i en av våra produktioner eller på annat sätt självmant 

har kontaktat oss. I det fall samtycke för behandling av dina personuppgifter krävs kommer vi att be dig om sådant 

samtycke. 

  

Vem har tillgång till personuppgifterna och hur länge sparas de? 

De personuppgifter du lämnar till oss kommer inte att delas med någon tredje part utanför Yellow Bird Film & TV 

Productions AB eller bolag i samma koncern. Dina personuppgifter kommer inte att vidarebefordras, säljas, bytas 

eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner. Endast personal och uppdragstagare hos Yellow 

Bird Film & TV Productions AB samt andra bolag i samma koncern som behöver behandla personuppgifterna i 



enlighet med ditt samtycke har tillgång till uppgifterna. Yellow Bird Film & TV Productions AB har även vidtagit 

tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust och obehörig 

åtkomst. 

  

Hur länge vi sparar dina uppgifter beror på varför du lämnat dem. Uppgifter som behandlas för att fullgöra ett avtal 

sparar vi så länge som krävs för att syftet med avtalet ska kunna uppfyllas. Uppgifter du skickar till oss i samband 

med en rekrytering sparar vi tills rekryteringen är avslutad och därefter i upp till två år för att vi ska kunna kontakta 

dig om eventuella kommande tjänster. Om du spontant ansöker om en tjänst hos oss sparar vi dina uppgifter i två 

år från att du skickat in dem, för att du ska ha möjlighet att vara med i urvalet för kommande tjänster. 

 

Du kan närsomhelst kontakta oss och begära att vi raderar de personuppgifter vi sparat. 

  

Dina rättigheter 

Yellow Bird Film & TV Productions AB, 556744-3931, 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 Yellow Bird Film & TV Productions 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 Yellow Bird Film & TV Productions AB behandlar dina personuppgifter har du rätt att 

anmäla sådant missnöje till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling. 

  

Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Yellow Bird Film & TV 

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


