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PERSÓNUVERNDARsTEFNA KVIKMYNDAMIÐSTöÐVAR íSLANDs

I t. Giklissvið
Þetta stefnuskjal tekur til allrar starfsemi Kvikmyndamiðstöõvar íslands (hér eftir vísað til sem ,,KMí,,
eða ,,viö") þar sem tiltekið er hvernig Kvrítekur á móti, meõhöndlar og varõveitir
persónugreinanlegar upplrisingar sem KMítekur á móti viö ísamskiptum viõ einstaklinga ítengslum
við lögbundið hlutverk sitt eða þjónustu sem viõ veitum.

SI<ráning persónuuppl¡¡isinga í starfÌ XfvlÍ
KVítekur á móti og skráir persónugreinanlegar uppl'isingar frá umsækjendum um styrki sem tengjast
því lögbundna hlutverki KMíaõ styöja fjárhagslega við íslenska kvikmyndagerð og
kvikmyndamenningu. Þá tekur KMíá móti skráningum einstaklinga á 'imsa atburõi og vegna
útsendinga fréttabréfa eõa annars efnis til uppl'isinga vegna kynningar á íslenskum kvikmyndum og
kvikmyndamenningu.

Nánar tiltekið getur söfnun persónuuppl'isinga ístarfi okkar farið fram vegna í samhengi eftirfarandi
þarfa og verkefna:

o Umsóknir um styrki og þar sem upplfsinga er óskaõ til þess að leggja mat á hvort verkefni
eru styrkhæf.

¡ Gerð úthlutunarsamninga vegna styrkveitinga Kvikmyndasjóðs þar sem óskað er uppl'isinga
um ábyrgðaraðila verkefna og helstu aõstandendur.

o skráningar á póstlista vegna fréttabréfa eõa fjöldasendinga tölvupósta.
o Skráningar á fyrirlestra, vinnustofur eða ráõstefnur sem KMí heldur eða á þátt í að

skipuleggja.

Hagn¡fting persónuuppl¡isinga í starfi KMÍ
KMíaflar aðeins persónuuppl'isinga sem nauõsynlegar eru skv. framangreindum tilgangi í

starfseminni sem snrir að meõferõ umsókna og úthlutun styrkja ísamræmi viõ þær kröfur sem gerðar
eru tilverklags KMískv. kvikmyndalögum nr. t37/z}Otog reglugerð um Kvikmyndasjóõ nr.2Z9l20O3
meö síõari breytingum.

íöôrum tilvikum og vegna annarra þarfa munum viõ aõeins taka á móti persónuuppl,isingum gegn
yfirl'istu samþykki viõkomandi sem byggir á sk'irt afmörkuöum tilgangi um notkun uppl'isinganna hjá
okkur, t.d. ísamhengi skráningar á námskeið eða póstlista.

Einstaklingar geta hvenær sem er afturkallaô samþykki sitt til hagnritingar þeirra uppl'isinga sem þeir
gáfu upp sbr. rétt einstaklinga sem nánar er grein gerð fyrri í 6. kafla þessarar persónuverndarstefnu
um réttindi einstaklinga gagnvart KMí.

Almennt um hagnitingu KMi á persónuupplúsinqum
sem fyrr segir eru persónuuppl'isingar sem KMíaflar og hagn'itir af tvennum toga.

Annarsvegar er um að ræõa uppl'isingar sem aflaõ er í samhengi umsókna um styrki, mat umsókna og
til eftirfylgnistyrkveitinga, komitil þeirra. Uppl'isingarvegna þessara þarfa geta falið ísér uppl'isingar
um nafn, kennitölu, heimilsfang, tölvupóstfang, heiti vinnuveitanda og starfsheiti á vínnustaõ,
starfsreynslu í samhengi umsóknarverkefnis og kyn. Hinsvegar er um að ræöa skráningu á atburõi eôa
póstlista KM í. í því samhengi getur KM i óskaõ eftir og skráð nafn og tengiliðuppl'isingar.
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KVíóskar í engum tilvikum eftir eða skráir uppl'isingar um heilsufar, tekjur, trúarbrögô eða aörar
lífsskoõanir umsækjenda eöa annarra aðila sem við erum ísamskiptum við vegna starfsemi KMí.

KMísamkeyrir ekki persónuuppl'isingar sem mótteknar eru viö önnur gögn eða gagnagrunna, né
heldur vaktar skráningar eõa stööu t.d. umsækjenda eða skráir viðbótaruppltsingar um einstaklinga
byggt á huglægu mati ísamskiptum okkar viõ umsækjendur eöa aðra viðskiptamenn.

Meðferð umsókna og ákvörõun um veìtìngu styrkja
Samkvæmt kvikmyndalögum nr. 137 /2001. og reglugerö ar nr. LO66/2004 meõ síöari breytingum
starfar KMíað þvíað efla íslenska kvikmyndagerõ og veita styrki til kvikmyndagerðar og kynningar
íslenskra kvikmynda á grundvelli umsókna.

Umsækjendur og ábyrgðarmenn verkefna sem sótt er um fyrir veita KMíuppl'isingar í
umsóknargögnum sem þeir telja viðeigandi til þess aõ KMígeti lagt mat á umsóknir. Umsækjendur
sem leggja fram persónugreinanlegar uppl'isingar um aöra en sjálfa sig eru ábyrgir fyrir því að afla
samþykkis þeirra flirirfram um hvaða uppl'isingar eru veittar um þá og í hvaða tilgangi.

Sem dæmi um persónuuppl'isingar sem eru meõhöndlaõar í meöferõ umsókna má tiltaka upphisingar
sem óskaõ er eftir í umsókn um framleiðslustyrk kvikmyndar. Þar er t.d. óskaõ eftir upplrisingum um
þá einstaklinga sem gegna hlutverki framleiðanda, leikstjóra, handritshöfundar og aðrar lykilstöður
við framleiðslu kvikmyndar.

Ónnur sqmskipti og atburðir tengdir kynningu kvikmynda og eflingar geirøns
Persónuuppl'isingar eru n'ittar og skráðar til útsendingar fréttabréfa og skráningu einstaklinga á
námsekiõ, vinnustofur eöa aðrar uppákomur sem KMístendur fyrir.

Þá er mögulegt að KMí myndi vinna með uppl'isingar sem safnaô væri af sérstöku tilefni, t.d. um
mætingu á tiltekinn atburõ, móttöku eõa vegna viðhorfskönnunar um þjónustu. Dæmi um slíka
skráningu upplrisinga myndi felast ískráningu á póstlista, viõburð eöa önnur samskipti með tölvupósti
viõ starfsmenn KMíum slík efni þar sem niõurstaõa samskiptanna er skráð.

l+. Hvernig varðveitir KMÍ persónuupplysingar
KMígætir þess að persónuupplfsingar séu varða

ls

r fyrir aðgengi óviõkomandi aðila. KMígrípur í því
efni til ráðstafana viõ uppl'isingaöryggi tölvukerfa og annarra gagna í vörslu KMí, í samræmi viö
faglega framkvæmd og kröfur sem eölilegar geta talist.

Uppl¡fsingar sem KMI veitir aðgang að eða birtir um starfsemi sína
KMímun ekki deila persónuuppltsingum eõa afhenda þriöja aõila nema í þvítilviki aõ fyrir liggi bein
ósk um að þaö frá viõkomandi aôila eôa sk'irt og uppl'ist leyfi sem tilgreinir bæõi hvaõa uppl'isingum
er deilt, til hverra og í hvaöa tilgangi. íeinhverjum tilvikum kunna þó aõilar sem hafa hlutverk sem
þjónustuaõilar tölvukerfa að hafa sama aõgang og KMíaõ persónuuppl'isingum, en þeir aðilar hafa
skrifaö undir trúnaðaryfirlrisingar og samninga gagnvart KMíog gangast undir sömu skilmála og KMí
gagnvart vernd, vinnslu og öryggi persónuuppl'isinga.

KMí kann aõ birta aörar upplrisingar en persónuuppl'isingar vegna starfa sinna og annarra krafna sem
gilda um starfsemina. Þar má nefna aö vegna gagnsæisöfum ríkisstyrkjareglna birtum við uppl'isingar
um styrkveitingar sem birta uppl'isingar um veitta styrki, tegund styrks, fjárhæö og styrkþega.
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Þáervertaðnefnaaðupphisingalögnr. I4o/2llzgildaumstarfssviõKMi.Þaöþ'iõiraðKMíkann að
verða skuldbundið til að veita aðgang aõ upplrisingum um eigin starfsemi og starfssvið sem ekki eru
háõ takmörkunum persónuverndarlaga tilaðila sem þess óska, skv. þeim reglum sem gilda.

Þá vinnur KMígreiningar á grundvelli úthlutana um hvernig styrkfé er ráðstafaö. í peim tilgangi fer
fram greining t.d. á árangurshlutfalli verkefna eftir kyni aðila í lykilstööum viõ framleiöslu kvikmyndar.
Birting slíkra upplfsinga vísar einvörõungu til fjöldatalninga, hlutfallstalna og meõaltala.

Réttindi einstaklinga gagnvart söfirun og varðveislu KMÍ á persónuuppl¡fsingum
Einstaklingar eiga rétt á aõ vita meö hvaða hætti persónuupplrisingar eru hagnrittar ístarfi KMíog í
hvaða tilgangi. Þá eiga einstaklingar rétt á því í einhverjum tilvikum aõ leiõrétta uppl'isingar í skrám
KML láta afskrá þær eða eyöa.

Aðgengi
Einstaklingar eiga rétt ét aõ tá aõgengiõ að þeim persónuuppl'isingum sem KMí hefur skráõ og
varöveitt um viðkomandi. Beiðni um slíkan aõgang þarf aö berast skriflega frá viðkomandi, þar sem
tiltekiõ er eftir hvaða uppl'isingum er óskaõ.

Leiðrétting
KMíer ábyrgt fyrir að skráðar persónuuppl'isingar séu réttar og áreiõanlegar í meðhöndlun KMí.
Einstaklingar eiga rétt á aõ fara fram á leiðréttingu persónuupplrisingar reynist þær rangar ískrám og
vinnslu KMí.

Eyöing uppl¡fsinga (rénurinn til að gleymastJ
KMíer ríkisstofnun og um starfsemina gilda t.d. stjórns'islulögnr.37/L993 og lög um opinber
skjalasöfn nr.77/2OI4, sem móta málsmeõferð, meðferõ umsóknargagna og varõveislu skjalfestra
gagna. Á fVlíhvílir þannig skylda að skila málsgögnum til Þjóðskjalasafns og varðveita uppl'isingar um
málsmeðferð umsókna t.d. til aö rökstyõja ákvarðanir í tilviki kærummála. Réttur einstaklinga til aõ
afskrá persónugreinanlegar uppl'isingar getur takmakrast aô nokkru af þessum kröfum, þ.e. aõ ekki
er unnt aõ eyõa umsóknargögnum eöa afskrá hluta þeirra.

ititv¡t¡persónuuppl'isinga sem aðilihefurskráõ hjá KMíoggilda t.d. um rafræna áskrift uppl'isinga
eöa annað sem viökomandi hefur sérstaklega heimilaö KMíað skrá og n'ita, getur viõkomandi
afturkallað og fariõ fram á aö skráöum upplrisingum verõi eytt.

Kvartanir
Telji einstaklingar aõ brotiö hafi verið á rétti þeirra ísamhengi söfnunar, vinnslu eõa skráningar
persónuupplfsinga er unnt aõ kvarta til KMíeõa kæra málið til Persónuverndar.

Sarnskipti einstaklinga við KMÍ á grundvelli þessara reglna
Samskipti um persónuverndarmá1, skráningu og réttindi einstaklinga, kvartanir eõa fyrirspurnir skal
vísa til persónuverndarfulltrúa KM i:

Kvikmynda miõstöõ ísla nds
b.t. persónuverndarfulltrúa
Hverfisgötu 54
101 Reykjavík

Tölvupóstur: info @ kvikmvnda midstod.is
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I A. Útgáfustiórn

Þessi persónuverndarstefna er útgáfa 1.0 og er samþykkt og birt 13. júní2018. KMíáskilur sér rétt til
aö uppfæra og birta breytingar og aõlaganir á stefnunni.
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