
Sukkerchok	  2	  -‐	  	  Vilkår	  for	  casting	  
	  	  
	  	  
1.	  	  	  	  	  Hvis	  du	  bliver	  udtaget	  til	  at	  gå	  videre	  i	  castingprocessen	  skal	  du	  udfylde	  og	  
underskrive	  aftaler	  vedrørende	  din	  medvirken	  i	  castingen,	  i	  Sukkerchok	  2	  
2.	  	  	  	  	  De	  oplysninger,	  som	  du	  afgiver	  til	  Nordisk	  Film	  TV	  i	  forbindelse	  med	  
castingen,	  herunder	  den	  evt.	  uploadede	  video,	  vil	  ikke	  blive	  offentliggjort	  af	  
Nordisk	  Film	  TV	  med	  mindre	  du	  indgår	  en	  deltageraftale	  med	  Nordisk	  Film	  TV	  
3.	  	  	  	  	  TV2/TV2	  Fri	  og	  Nordisk	  Film	  TV	  udvælger	  egenhændigt	  hvilke	  personer	  
som	  går	  videre	  i	  castingprocessen	  og	  medvirker	  i	  Sukkerchok.	  Nordisk	  Film	  
TV/TV2/TV2	  Fri	  er	  således	  ikke	  forpligtet	  til	  at	  lade	  dig	  gå	  videre	  i	  
castingprocessen.	  
4	  	  	  	  	  Du	  er	  indforstået	  med,	  at	  Nordisk	  Film	  TV	  må	  gemme	  dine	  oplysninger	  og	  
evt.	  kontakte	  dig	  i	  forbindelse	  med	  en	  eventuel	  deltagelse	  i	  fremtidige	  sæsoner	  af	  
Sukkerchok.	  
5	  	  	  	  	  Du	  er	  indforstået	  med,	  at	  Sukkerchok	  er	  en	  konkurrence,	  at	  du	  ikke	  vil	  
modtage	  løn,	  honorar,	  kompensation	  for	  tabt	  arbejdsfortjeneste	  mv.	  for	  din	  
deltagelse	  i	  castingen	  mv.	  
6.	  	  	  	  	  Hverken	  Nordisk	  Film	  TV	  eller	  TV2/TV2	  Fri	  kan	  blive	  draget	  til	  ansvar	  for	  
tab	  for	  din	  ejendom	  eller	  person	  med	  mindre	  Nordisk	  Film	  TV	  har	  handlet	  groft	  
uagtsomt.	  
7.	  	  	  	  Ret	  til	  ændringer	  i	  Sukkerchok	  	  herunder	  indhold	  og	  opbygning	  forbeholdes,	  
ligesom	  titlen	  til	  enhver	  tid	  kan	  ændres.	  
8.	  	  	  	  Vi	  gemmer	  dine	  oplysninger	  frem	  til	  den	  31.	  December	  2019,	  hvorefter	  de	  
automatisk	  slettes	  fra	  alle	  systemer.	  Dette	  gælder	  dog	  ikke,	  såfremt	  du	  har	  
samtykket	  til,	  at	  Nordisk	  Film	  TV	  må	  opbevare	  dine	  oplysninger	  til	  brug	  for	  en	  
evt.	  sæson	  3	  af	  ”Sukkerchok	  -‐	  i	  så	  fald	  vil	  oplysningerne	  blive	  opbevaret	  indtil	  
sidste	  afsnit	  af	  sæson	  3	  har	  været	  udsendt	  første	  gang,	  og	  hvis	  der	  ikke	  bliver	  
produceret	  en	  sæson	  3,	  vil	  dine	  oplysninger	  blive	  slettet	  	  senest	  12	  måneder	  
efter	  første	  udsendelse	  af	  sidste	  afsnit	  af	  sæson	  2.	  	  
9.	  	  	  	  	  Medvirken	  i	  et	  tv-‐program	  er	  at	  betragte	  som	  journalistisk	  
virksomhed/kunstnerisk	  virksomhed,	  hvorfor	  størstedelen	  af	  
persondataforordningens	  og	  databeskyttelseslovens	  regler	  ikke	  konkret	  finder	  
anvendelse.	  Dine	  oplysninger	  vil	  dog	  blive	  opbevaret	  i	  overensstemmelse	  med	  
persondataforordningen	  og	  databeskyttelseslovens	  regler	  herom.	  Nordisk	  Film	  
TV	  har,	  jf.	  gældende	  regler,	  	  ligeledes	  indgået	  en	  databehandleraftale	  med	  Short	  
Audition	  (dataansvarlig),	  som	  ejer	  castingdatabasen	  Short	  Audition.	  
	  


