
 

YELLOW FILM & TV OY TIETOSUOJASELOSTE STUDIOYLEISÖ 

 

  

Tämä on Yellow Film & TV:n (¨Yellow Film¨ tai ¨me¨) tietosuojalain ja EU:n yleisen 

tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste koskien studioyleisöksi 

ilmoittautuvien henkilöiden henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Tämä tietosuojaseloste kertoo 

miten keräämme, käsittelemme ja suojelemme studioyleisöön ilmoittautuneiden henkilöiden 

henkilötietoja. Tietosuojaseloste on laadittu 01.06.2020. Viimeisin muutos 02.06.2020.  

 

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän edustaja  

 

Yellow Film & TV Oy  

Hermannin rantatie 10, 00580 Helsinki  

Puh: +358 40 180 5783  

Sähköposti: privacy@yellowfilm.fi 

Edustaja: Laura Teirikko CLO, +358 40 180 5783 

 

2. Mitä tietoja keräämme?  

 

Keräämme sinulta etu- ja sukunimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi.  

 

3. Mistä keräämme tiedot?  

 

Keräämme käsittelemämme henkilötiedot ainoastaan sinulta itseltäsi siinä yhteydessä, kun 

ilmoittaudut katsojaksi studioyleisöön. 

 

4. Käyttötarkoitus  

 

Käsittelemme henkilötietojasi ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin, ennalta 

määritettyihin tarkoituksiin. Käsittelemme henkilötietojasi yleisöluettelon ylläpitämiseksi ja 

mahdollisesti kerätäksemme studioyleisöä tuleviin tuotantoihimme. Henkilötietojesi käsittely 

perustuu oikeutettuun etuumme.  Oikeutettu etu tarkoittaa, että meillä on oikeus käsitellä 

henkilötietoja silloin, kun rekisteröidyn ja meidän välillä on merkityksellinen ja 

asianmukainen suhde, jota arvioitaessa punnitaan rekisteröidyn etuja suhteessa meidän 

etuumme, kerättyjen tietojen luonnetta ja käyttötarkoitusta sekä tietoturvaa. 

 

5. Säilytysaika  

 

mailto:privacy@yellowfilm.fi


 

Säilytämme tietojasi ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa 

kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi, kuitenkin korkeintaan 24 kuukauden ajan, jonka 

aikana voimme hyödyntää tietojasi pyytääksemme sinua vastaaviin tehtäviin muissa 

tuotannoissamme.  

 

6. Ketkä käsittelevät tietojasi ja luovutammeko niitä kolmansille tahoille?  

 

Tietojasi käsitellään Yellow Film & TV-konsernin sisällä niin, että niitä käsittelevät ainoastaan 

sellaiset henkilöt, joilla on siihen työtehtäviensä puolesta oikeus.  Voimme luovuttaa tietojasi 

esimerkiksi viranomaisille, mikäli lainsäädäntö velvoittaa meitä luovuttamaan tiedot. Lisäksi 

voimme luovuttaa tarvittavat tiedot yhteistyökumppaninamme toimivalle TV-kanavalle. 

Mahdollisen liiketoiminnan myynnin tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä voimme luovuttaa 

tietojasi liiketoiminnan ostajalle tai muulle yritysjärjestelyyn liittyvälle relevantille taholle. 

Käytämme henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita ja palveluntarjoajia, mutta tällöin emme 

luovuta heille tietojasi siten, että he voisivat käyttää niitä muihinkin kuin meidän 

määrittelemiimme käyttötarkoituksiin. Velvoitamme heidät sopimuksin huolehtimaan 

riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi sekä noudattamaan riittävästä 

tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi sekä noudattamaan muutoinkin voimassa 

olevaa henkilötietolainsäädäntöä. Käyttämämme alihankkijat ja palveluntarjoajat käyttävät 

tietojasi ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla eivätkä he voi käyttää niitä 

muihin käyttötarkoituksiin.  

 

7. Siirrämmekö tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?  

 

Emme siirrä yleisöluettelon ylläpitämiseksi kerättyjä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen 

ulkopuolelle.  

 

8. Oikeutesi ja mahdollisuutesi vaikuttaa keräämiimme tietoihin  

 

Sinulla on oikeus vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn seuraavilla tavoilla:  

 

• Oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja 

käsittelemme sinusta tai saada vahvistus siitä, että emme käsittele sinua koskevia 

henkilötietoja. Voit tehdä tarkastuspyynnön lähettämällä sen kirjallisesti ja 

allekirjoitettuna yllä mainittuun postiosoitteeseemme tai sähköisesti osoitteeseen 

privacy@yellowfilm.fi. Huomaathan, että meidän täytyy aina varmistua 

henkilöllisyydestäsi ennen kuin voimme antaa tietoa sinua koskevista henkilötiedoista.  



 

• Oikeus tietojen oikaisemiseen. Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi korjaamista tai 

oikaisua, mikäli meillä olisi sinusta virheellisiä, epätarkkoja tai puutteellisia 

henkilötietoja.  

• Vastustamisoikeus. Sinulla voi olla oikeus erityiseen henkilökohtaiseen tilanteeseen 

liittyvistä syistä oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Pyytäessäsi meitä 

lopettamaan henkilötietojesi käsittelyn tällä perusteella, sinun tulee kertoa meille, 

mikä on se henkilökohtainen erityinen syy, jonka vuoksi tietojesi käsittely tulisi 

lopettaa.  

• Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi). Sinulla on tietyissä tilanteissa 

oikeus saada tietosi poistetuksi, esimerkiksi silloin, jos henkilötietojesi käsittely ei enää 

ole tarpeellista niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin. Huomaathan, että 

poistamme tietosi automaattisesti 24 kuukauden kuluttua.  

• Ilmoitus tietosuojavaltuutetulle. Jos katsot, että olemme tässä tietosuojaselosteessa 

mainituista periaatteista huolimatta loukanneet tietosuojalainsäädäntöön perustuvia 

oikeuksiasi, on sinulla oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Pyydämme 

kuitenkin, että olet meihin ensin yhteydessä asian selvittämiseksi.  

 

9. Miten suojaatte henkilötietoni?  

 

Olemme rajoittaneet henkilötietojesi käsittelyn ainoastaan niille Yellow Film & TV konsernin 

työntekijöille, joilla on työtehtäviensä vuoksi tarpeen käsitellä tietoja. Kullakin 

työntekijällämme on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana henkilötietoja sisältäviin 

järjestelmiimme. Meillä on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvakeinot 

ja käytännöt henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä 

tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja 

turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, salaustekniikoiden käyttö, 

henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden 

huolellinen valinta. Palvelimemme ovat asianmukaisesti suojattuja. Ulkopuolisten 

palveluntarjoajiemme kanssa tehdään kirjalliset sopimukset, jotka edellyttävät henkilötietojen 

luottamuksellista ja lainsäädännön vaatimukset täyttävää käsittelyä ja suojaamista.  

 

10. Keneen voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?  

 

Jos sinulla on kysymyksiä tai muuta asiaa koskien henkilötietojen käsittelyä Yellow Film & TV 

-konsernissa, tai tähän tietosuojaselosteeseen liittyen, pyydämme sinua olemaan ensisijaisesti 

sähköpostitse yhteydessä osoitteeseen privacy@yellowfilm.fi. Voit kääntyä tietojesi käsittelyä 

koskevissa kysymyksissä myös rekisterinpitäjän edustajan puoleen. Rekisterinpitäjän 

yhteystiedot löydät tietosuojaselosteen alusta.  


