
Samtykketekst for Casting i Short Audition: 

Du vil nå få anledning til å søke om deltagelse i Paradise Hotel. For å kunne søke må du 
gi oss i Mastiff AS / Mastiff Entertainment (Mastiff) visse personopplysninger om deg 
selv, både alminnelige og sensitive. Mastiff er ansvarlig for behandlingen av 
personopplysningene du oppgir i søknaden. Mastiff får kun tilgang til dine 
personopplysninger etter at søknaden er sendt. Alle opplysningene du oppgir vil inngå i 
vurdering av din mulige deltagelse i Paradise Hotel. Alle opplysninger du oppgir vil deles 
med bestillende kanal som deltar i vurderingen sammen med Mastiff.  

Vi i Mastiff ønsker å være åpne og ærlige overfor deg om vår bruk av dine 
personopplysninger, og ber derfor om ditt samtykke til å behandle dine 
personopplysninger. Teksten merket med * er nødvendig å samtykke til for å kunne bli 
vurdert som deltager i Paradise Hotel. Mer informasjon til alle punktene finnes i 
personvernerklæringen. 

□ *Ja, jeg ønsker å bli vurdert som mulig deltager i Mastiff produksjonen Paradise 
Hotel. Jeg forstår at for at Mastiff skal kunne vurdere min søknad må jeg dele 
personopplysninger om meg selv med Mastiff og bestillende kanal ved å fylle ut 
skjemaet. Jeg kan bli nødt til å opplyse om sensitive personopplysninger som min 
seksuelle legning og aktivitet, religion/livssyn og sykdommer eller psykiske 
lidelser. I tillegg vil jeg bli bedt om å opplyse om alminnelige personopplysninger 
som fullt navn, fødselsdato, foto, høyde, vekt, erfaring fra bransjen, epostadresse, 
telefonnummer, profilnavn på sosiale medier, familierelasjoner og annen 
informasjon jeg ønsker å opplyse om. Personopplysningene vil bli lagret i en 
Amazon Cloud Services database i Irland som driftes av M.K. Advision Ltd 
gjennom Short Audition-verktøyet. Jeg forstår at det i vurderingen av min søknad 
også kan bli nødvendig for Mastiff å innhente ytterligere personopplysninger om 
meg fra eksterne aktører innenfor EU/EØS som en del av en bakgrunnssjekk for å 
vurdere min egnethet til å delta i Paradise Hotel.  

□ Ja, jeg ønsker å bli kontaktet av Mastiff i forbindelse med mulig deltakelse i 
fremtidige produksjoner. Jeg samtykker derfor til at mine personopplysninger blir 
lagret av Mastiff i Amazon Cloud Services databasen i Irland som driftes av M.K. 
Advision Ltd gjennom Short Audition-verktøyet i 3 år for dette formålet.   

□ Jeg samtykker til at mitt bilde og andre personopplysninger om meg kan brukes 
av Mastiff i sin markedsføring av Paradise Hotel, bestillende kanal og av Mastiff 
selv om jeg ikke blir valgt som deltaker. 

Samtykkene du gir her kan du når som helst trekke tilbake, men det vil kunne påvirke 
din mulighet til å delta i Paradise Hotel. Hvordan samtykket trekkes tilbake forklares i 
personvernerklæringen [sett inn link til personvernerklæringen til Mastiff for 
søkere/deltakere]. 

 


