TIETOSUOJASELOSTE – OHJELMATUOTANTOIHIN HAKEMINEN

Päivitetty 17.3.2021
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten MTV Oy (”rekisterinpitäjä” tai ”me”) käsittelee
ohjelmatuotantoihin hakevien henkilöiden (”rekisteröidyt”) henkilötietoja. Tietosuojaseloste antaa
tietoa myös niistä velvoitteista, joita noudatamme henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietojen
käsittelyssä noudatetaan EU:n yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa
tietosuojalainsäädäntöä, kuten kansallista tietosuojalakia (5.12.2018/1050) (yhdessä
”tietosuojalainsäädäntö”).
1. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Rekisterinpitäjä: MTV Oy
Y-tunnus: 1093944-1
Osoite: Ilmalankatu 2, 00033 MTV

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Sähköposti: tietosuojavastaava@mtv.fi
Osoite: MTV Oy / Tietosuojavastaava, Ilmalankatu 2, 00033 MTV
MTV Oy kuuluu Telia-konserniin. Telia-konsernin tietosuoja-asioista voit lukea tästä. Jokainen Teliayhtiö toimii erillisenä rekisterinpitäjänä, ellei erikseen ole toisin todettu.
2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään, kun rekisteröity hakee mukaan ohjelmatuotantoon ja siihen liittyvään
valintaprosessiin. Kerättyjä tietoja voidaan käsitellä myös yhteydenpitoon rekisteröityjen kanssa.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on pääasiallisesti rekisteröidyn nimenomainen
suostumus tai osallistumiseen perustuva sopimussuhde. Lisäksi henkilötietojen käsittelyn
perusteena on lakisääteisen velvoitteen noudattaminen siltä osin kuin henkilötietoja käsitellään
lakisääteisten velvoitteiden, kuten lakisääteisten säilytysaikojen noudattamiseksi.

3. Käsiteltävät henkilötiedot

Esimerkkejä kerättävistä tiedoista:
•
•
•
•
•
•
•

Etu- ja sukunimi
Ammatti
Syntymäaika/ikä
Osoitetiedot
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Kuva/video

•

Muita tarvittavia ja arkaluontoisia henkilötietoja (esim. sukupuoli, siviilisääty tai
terveydentila)

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Saamme käsittelemämme henkilötiedot pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään.

5. Henkilötietojen käsittelijät ja muut vastaanottajat

Noudatamme henkilötietojen luovutuksissa ja henkilötietojen käsittelijöiden käyttämisessä
tietosuojalainsäädäntöä.
Kerättyjä henkilötietoja luovutetaan ohjelmaa tuottavan tuotantoyhtiön edustajille, jotka MTV Oy on
hyväksynyt.
Käytämme palveluidemme tuottamiseen ja siihen liittyvään henkilötietojen käsittelyyn erilaisia
ulkopuolisia palveluntarjoajia järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa sekä muita
henkilötietojen käsittelijän asemassa olevia tahoja. Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi
määrittelemillämme tavoin palveluidemme tuottamiseksi. Lisäksi olemme huolehtineet
tietosuojalainsäädännön edellyttämistä sopimuksista näiden tahojen kanssa.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa tilanteissa. Lisäksi
henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan, mikäli olemme osallisena oikeudenkäynneissä tai
vastaavissa oikeudellisissa menettelyissä.

6. Henkilötietojen siirto ETA-alueen ulkopuolelle

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti Euroopan talousalueen (”ETA”) sisällä, mutta niitä voidaan
käsitellä myös ETA-alueen ulkopuolella. Mikäli henkilötietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle,
huolehdimme henkilötietojen siirron lainmukaisuudesta soveltuvalla suojamekanismilla, kuten
Euroopan komission mallisopimuslausekkeita käyttämällä.
Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen siirtoihin ja käytettyihin suojamekanismeihin
liittyen. Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme.

7. Henkilötietojen suojauksen periaatteet ja henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja käsitellään tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen
turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta
häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Käytämme asianmukaisia teknisiä ja
organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi.
Henkilötietoja säilytetään tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi ja
ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ilmoitettuihin

käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa. Lisätietoja säilytysajoista saa pyydettäessä. Lisäksi
vanhentuneet ja epätarkat henkilötiedot pyritään mahdollisuuksien mukaan päivittämään omaaloitteisesti rekisterinpitäjän toimesta.

8.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet. Oikeuksien soveltaminen kussakin
yksittäistilanteessa riippuu kuitenkin henkilötietojen käsittelytarkoituksesta sekä - tilanteesta.
Oikeus saada pääsy tietoihin
Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö
henkilötietojasi, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin sekä oikeus saada
tietosuojalainsäädännössä määritellyt tiedot henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi sinulla on oikeus
saada jäljennös henkilötiedoista.
Oikeus tietojen oikaisuun ja oikeus tietojen poistamiseen
Sinulla on tietyin rajoituksin oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan taikka puutteellisen
henkilötiedon korjaamista. Lisäksi sinulla on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus
vaatia henkilötietojesi poistamista. Pyynnöstäsi poistamme henkilötiedot, ellei lainsäädäntö edellytä
meitä säilyttämään niitä, taikka jokin muu tietosuojalainsäädännön mukainen poikkeusperuste
sovellu.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus pyytää tietyissä tilanteissa
henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.
Oikeus tietojen siirtämiseen
Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia henkilötietojensa siirtämistä toiselle
rekisterinpitäjälle. Siirto oikeus koskee lähtökohtaisesti sellaisia henkilötietoja, jotka olet toimittanut
meille jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja joiden käsittelyn perusteena on
antamasi suostumus tai sopimus, ja joiden käsittely suoritetaan automaattisesti.
Oikeus käsittelyn vastustamiseen
Sinulla on oikeus tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti vastustaa oikeutettuihin etuihin
perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä, profilointi mukaan lukien. Voimme kieltäytyä pyynnöstä, jos
käsittely on tarpeen MTV:n taikka kolmannen tahon pakottavien ja oikeutettujen etujen
toteuttamiseksi. Sinulla on kuitenkin aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.
Oikeus peruuttaa suostumus
Jos henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa
suostumus. Huomioithan, että suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutusta
suoritettuun henkilötietojen käsittelyyn.
Oikeuksien toteuttaminen

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään kirjallisesti tai sähköisesti ja osoitetaan tässä
tietosuojaselosteessa mainitulle rekisterinpitäjälle. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen pyynnön
käsittelemistä. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan kuukauden
kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Jos rekisteröidyn
pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan rekisteröidylle kirjallisesti.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Toivomme, että olet yhteydessä meihin, jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen.
Mikäli et ole tyytyväinen saamiisi vastauksiin, ja katsot henkilötietojasi käsittelyn olevan
tietosuojalainsäädännön vastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus toimivaltaiselle
tietosuojaviranomaiselle. Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.

9. Päivitykset tietosuojaselosteeseen

Voimme joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tätä tietosuojaselostetta. Muutokset
voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan
tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

