
 

 

 

Tietosuojaseloste - Osallistujat 
 

Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on antaa sinulle tietoa siitä mitä tietoa sinusta käsitellään, mihin 
tarkoitukseen tietoja käsitellään sekä oikeuksistasi tietojen käsittelyyn liittyen.   

 

 
Kuka on rekisterinpitäjä? Endemol Shine Finland Oy (Yhtiö/me) olemme 

rekisterinpitäjä. Lisätietoja kohdassa 1 tai tästä. 

Ketä tämä tietosuojaseloste 

koskee? 

Tämä tietosuojaseloste kattaa kaikki Yhtiön tuotantoihin 
hakevat osallistujat/kilpailijat. Lisätietoja kohdassa 2 tai 

tästä. 

Mitä henkilötietoja sinusta 

kerätään? 

Keräämme sinulta ja sinusta henkilötietoja kuten 

perushenkilötiedot, valokuvia, osallistujavalinnan, 

soveltuvuuden ja tuotannon toteuttamiseen kannalta 

relevantteja henkilötietoja sekä mahdollisesti muita 

tietoja, joita tarvitaan esimerkiksi kulujen maksamiseen 
tai vakuuttamiseen. Lisätietoja kohdassa 3 tai tästä. 

Miksi käsittelemme 

henkilötietojasi? 

Käsittelemme henkilötietojasi ohjelmassa olevien 

osallistujien valintaan, sisällöntuotantoon, ohjelmaan 

liittyvän viestinnän toteuttamiseen sekä mahdollisesti 
kustannusten maksamiseen ja vakuuttamiseen. Lisätietoja 

kohdassa 4 tai tästä. 

Millä laillisilla perusteilla 

käsittelemme henkilötietojasei? 

Käsittelemme henkilötietojasi täyttääksemme sopimukseen 

ja lakiin perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia sekä 
oikeutetun edun perusteella. Joissain rajoitetuissa 

tapauksissa voi käsittelyn perusteena myös olla 

suostumuksesi. Lisätietoja kohdassa 5 tai tästä. 

Miten keräämme ja suojaamme 

sinua koskevia henkilötietoja? 

Keräämme pääsääntöisesti käsittelemämme 

henkilötietosi suoraan sinulta. Suojaamme henkilötietosi 
asianmukaisilla turvatoimilla. Lisätietoja kohdassa 6 tai 

tästä. 

Kenellä on pääsy 
henkilötietoihisi? 

Kaikilla  Yhtiön työntekijöillä, jotka työnsä perusteella 

tarvitsevat pääsyn tietoihisi, kuten esimerkiksi tuottaja 

ja castingista vastaavat henkilöt. Mahdollisen valinnan 

jälkeen myös muilla tuotannon työntekijöillä on pääsy 

henkilötietoihisi.  

Saatamme siirtää henkilötietojasi muille Banijay-

konsernin Yhtiöille, alihankkijoille, palveluntarjoajille, 
julkisille oikeusviranomaiselle, valtion viranomaisille 

sekä kolmansille osapuolille muihin tarkoituksiin liittyen. 

Lisätietoja kohdassa 7 tai tästä. 



 

 

 

Siirretäänkö henkilötietojasi 
ulkomaille? 

Saatamme siirtää henkilötietojasi muihin maihin Euroopan 
talousalueella tai sen ulkopuolelle. Varmistamme jokaisessa 
tapauksessa, että sovellettavien lakien mukaiset suojatoimet 
ovat voimassa henkilötietojesi suojaamiseksi. Lisätietoja 
kohdassa 8 tai tästä. 

Sinun oikeutesi 
henkilötietojesi käsittelyyn 

liittyen 

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi, pyytää tietojen 

oikaisemista, päivittämistä, poistamista tai käsittelyn 

rajoittamista. Joissain tapauksissa sinulla on oikeus 

vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Käsitellessämme 
henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on 

oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. 
Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole 

asianmukaista, sinulla on oikeus valittaa asiasta 
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Lisätietoja 

kohdassa 9 tai tästä. 

Henkilötietojesi 

säilyttämisaika  

Henkilötietojasi säilytetään tarkoituksen kannalta 

tarpeellisen ajan lain sallimissa ja vaatimassa 
laajuudessa. Lisätietoja kohdassa 10 tai tästä. 

Sinun velvollisuutesi  Huolehdithan siitä, että henkilötietosi ovat ajan tasalla ja 
ilmoitathan meille kaikista merkittävistä muutoksista 

henkilötietoihisi. Lisätietoja kohdassa 11 tai tästä. 

Muutokset 
tietosuojaselosteeseen 

Saatamme muuttaa tai päivittää tätä Tietosuojaselostetta. 

Merkittävistä muutoksista ilmoitamme sivuillamme. 

Lisätietoja kohdassa 12 tai tästä. 



 

 

LISÄTIETOA  
 

1. Kuka on rekisterinpitäjä? 

 

Endemol Shine Finland Oy, Työpajankatu 10 A, 00580 Helsinki, Y-tunnus 2260299-4 (“Yhtiö” tai ”me”) on 

rekisterinpitäjä ja tämän tietosuojaselosteen toimittaja tietojesi käsittelyä ohjelmien, osallistujavalintaa ja 

osallistumista liittyviin tarkoituksiin. Voit olla meihin kirjallisesti yhteydessä osoitteeseen Endemol Shine Finland Oy, 
Työpajankatu 10 A, 00580 Helsinki.  

 
2. Ketä tämä tietosuojaseloste koskee?  

 
Tämä tietosuojaseloste kattaa:  

 
a) Ohjelmiemme osallistujarekrytoinnin kautta hakeneet henkilöt; 

b) Ohjelmaosallistujat/-kilpailijat/-esiintyjät; ja 

c) Muut vastaavat, jotka eivät ole työsuhteessa Yhtiöön.  

 
Tässä tietosuojaselosteessa edellä mainittuihin henkilöryhmiin/henkilöihin viitataan tässä selosteessa termillä “sinä”.  

 

 
3. Mitä henkilötietoja keräämme sinusta ja sinulta? 

 
Ennen mahdollisen sopimuksen solmimista tai sopimussuhteen aikana Yhtiö voi kerätä, tallentaa ja käsitellä sinusta 

seuraavia tietoja:  

 
Henkilöä koskevat tiedot: Nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite), syntymäaika, 

kansalaisuus, sukupuoli, henkilötunnus, siviilisääty, lapsilukumäärä, valokuvia, videokuvaa, some-tilit, työllisyystila, 

hätäyhteystiedot, terveys-/rokotustiedot, passi tai henkilötodistustiedot.  

 

Korvausten maksaminen: tilinumero, verokortti, korvaustyyppi.  

 
Rekrytointi: Muuta hakukirjeessä/-lomakkeessa annettuja tietoja  

 

Voimme myös käsitellä  erityisiä (arkaluonteisia) henkilötietoja sinun nimenomaisella suostumuksellasi tai lain niin 

salliessa. Tallaisia tietoja ovat rikostaustan tarkistaminen,  seksuaalinen suuntautuminen, terveys-/lääketieteelliset 

tiedot, tiedot uskonnollisesta tai filosofisesta vakaumuksesta tai poliittisista mielipiteistä.   Käsittelemme arkaluonteista 

henkilötietoja ainoastaan jäljempänä 4 kohdassa kuvattuihin tai lain sallimiin tarkoituksiin. 

 

4. Miksi käsittelemme henkilötietojasi ? 

 
Käsittelemme henkilötietojasi noudattaen hyvää tietojenkäsittelytapaa, soveltuvia lakeja ja viranomaisohjeita 

seuraaviin käyttötarkoituksiin:  

 
a) Osallistuja/Kilpailijarekrytointi: Ohjelmissamme olevien osallistujien/kilpailijoiden valinta ja 

soveltuvuusarviointi.  

b) Sisällöntuotanto 

c) Ohjelmiimme liittyvän viestinnän, tiedottamisen ja markkinoinnin toteuttaminen 

d) Sopimus- ja lakisääteiset velvoitteet: Täyttääksemme sopimuksen tai lain edellyttämiä velvoitteita, kuten 

kirjanpito, oikeuksienluovutus, kustannusten maksaminen, matkojen varaaminen sekä viranomaispyyntöihin 
vastaaminen. 

e) Terveys ja turvallisuus: turvallisuutta ja terveyttä koskevien velvoitteiden täyttäminen, osallistujien ja tuotannon 

vakuuttaminen. 

f) Yhteydenotto ja hätätilanteet 

g) Riitojenratkaisu: laillisten oikeuksiemme ja oikeussuojakeinojen noudattaminen, vastaaminen oikeusprosesseihin. 

h) Yritys- ja kaupalliset tarkoitukset: Mikäli Yhtiö on osallisena yrityskaupassa, fuusiossa, sulautumisessa tai 

jakautumisessa, voidaan henkilötietosi siirtää transaktion toiselle osapuolelle tai osapuolille. 



 

 

 
5. Millä laillisilla perusteilla käsittelemme henkilötietojasi? 

 
Henkilötietojesi käsittelyn perusteena on sopimus,  Yhtiön oikeutettu etu tai sinun suostumuksesi.  

 

Käsittelemme henkilötietojasi kanssasi tehdyn sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi ja sopimuksen 

yhteydessä syntyvien lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Henkilötietojesi käsittely näiden oikeusperustojen 

nojalla on pakollista, koska kieltäytyminen luovuttamasta henkilötietoja tekisi mahdottomaksi allekirjoittaa ja täyttää 

sinun ja Yhtiön välistä sopimusta. 

 
Käsittelemme myös henkilötietojasi tarvittaessa yrityksen oikeutettujen etujen tarkoituksiin. Aina kun käsittelemme 

henkilötietojasi oikeutetun edun mukaisesti, punnitsemme aina sinun intressisi yksityisyyden suojaan. Tämä käsittely 

ei ole pakollista, ja voit vastustaa käsittelyä tämän tietosuojailmoituksen kappaleessa 9 kuvatulla tavalla.  

 

Rajoitetuissa tilanteissa käsittelyn perusteena saattaa olla suostumuksesi. Suostumukseen perustuva käsittely tehdään 

sinulle selväksi keräämisen tai käsittelyn yhteydessä. Voit täysin vapaasti päättää, annatko tällaisen suostumuksen. 
Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta 

suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista. 

 

Lisätietoja voidaan antaa lähettämällä pyyntö tämän tietosuojailmoituksen kohdassa 9 kuvatulla tavalla. 

 

6. Miten keräämme ja suojamme sinua koskevia henkilötietoja? 

 
Keräämme käsittelemiämme henkilötietoja pääasiassa suoraan sinulta, monella eri tavalla. Tietoja kerätään 
esimerkiksi täyttämästäsi hakulomakkeesta ja hakuprosessin edetessä pyydetyt tiedot esimerkiksi haastattelun tai 

kommunikaation kautta. Joissain tapauksissa sinusta voidaan kerätä tietoja myös kolmansilta osapuolilta, kuten 

esimerkiksi somekanavista tai tuomioistuimilta.  

 

Henkilötietosi on suojattu asianmukaisilla turvatoimilla. Toteutamme tarvittavat tekniset ja organisatoriset 

toimenpiteet suojellaksemme henkilötietojasi muun muassa luvattomalta pääsyltä, väärinkäytöltä, katoamiselta, tai 

tuhoamiselta. Edellytämme myöskin palveluntarjoajiamme soveltamaan asianmukaisia toimenpiteitä henkilötietojen 

luottamuksellisuuden ja turvallisuuden suojaamiseksi.  

 
7. Kenellä on pääsy henkilötietoihisi? 

 
Henkilötietojasi käsittelee ainoastaan Yhtiön erikseen määrittelemät henkilöt sekä Yhtiön toimeksiannosta palveluita 

tarjoavat, ylläpitävät ja kehittävät kolmannet osapuolet. Tietojasi voidaan myöskin luovuttaa seuraaville tahoille:  

 

a) Muut Banijay konsernin yhtiöt: Mikäli tälle on tarve konsernitasolla koordinoitujen palvelujen tai toimintojen 

hallintaan. Suostumuksellasi voidaan tietojasi myös jakaa Yhtiön Suomen sisaryhtiöille castingtarkoituksia varten.   

b) Ohjelman tilaajat: Ohjelman tilaajat, esittävä kanava/kanavat ja jakelijat, ohjelman tuotantoa, esittämistä ja 

markkinointia varten. 

c) Ammatilliset neuvonantajat: Tilintarkastajat, asianajajat, vakuutusyhtiöt ja muut ammatilliset neuvonantajat.  

d) Palveluntarjoajat: Yritykset, jotka tarjoavat tuotteita tai palveluita Yhtiölle, kuten matkapalvelut, terveyspalvelut, 

castingpalvelut ja muut vastaavat palveluntarjoajat.  

e) Viranomaiset: Yksiköt, jotka säätelevät Yhtiötä tai joilla on lainkäyttövalta, kuten sääntelyviranomaiset, 

lainvalvontaviranomaiset, julkiset elimet ja oikeuslaitokset tai muut kolmannet osapuolet oikeudenkäynneissä tai 

sääntelymenettelyissä. 

f) Muut tarkoitukset: Kolmas osapuoli mahdollisten yritysjärjestelyjen yhteydessä.  

 
Henkilötietoja ei myydä edelleen millekään muulle kolmannelle taholle. Henkilötietojen vastaanottaja voi käsitellä 

henkilötietoja vain ja ainoastaan siinä käyttötarkoituksessa, mihin ne on luovutettu.  

 
8. Siirretäänkö henkilötietojasi ulkomaille? 

 
Yhtiön toiminnan kansainvälisen luonteen vuoksi voidaan tietojasi luovuttaa konsernin sisällä tai kolmansille osapuolille 

tämän selosteen kohdassa 4 kuvattujen tarkoitusten täyttämiseksi. Tähän voi sisältyä henkilötietojen siirtoa muihin 

maihin, noudattaen kuitenkin asianmukaisia suojatoimia tietojesi suojaamiseksi.  

 
9. Sinun oikeutesi henkilötietojesi käsittelyyn liittyen 

 
Sinulla on oikeus: 

 
a) Tarkistaa mikäli ja mitä tietoa sinusta on tallennettu, saada tieto näiden sisällöstä ja lähteestä sekä pyytää 

virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua;  

b) Pyytää sellaisten tietojen käsittelyn rajoittamista tai poistamista, joka on käsittelyn tarkoituksen kannalta 

virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. Jos käsittelyn perusteena on suostumus, voit peruuttaa 

suostumuksesi milloin tahansa; 



 

 

c) Vastustaa tai pyytää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jota käsitellään oikeutetun edun perusteella; 

d) Siltä osin, kun olet itse toimittanut Yhtiölle tietoja, joita käsitellään antamasi suostumuksen perusteella tai 

tarvitaan kanssasi tehdyn sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, sinulla on oikeus pyytää meitä siirtämään 

tällaiset tiedot itsellesi tai toiselle rekisterinpitäjälle; ja  

e) Tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli Yhtiö ei ole noudattanut toiminnassaan 

tietosuojalainsäädäntöä. Toimivaltainen valvontaviranomainen henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa on 

Tietosuojavaltuutetun toimisto. 
 

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi yllä olevan a)-d) kohdan perusteella tai pyytää lisätietoa henkilötietojesi käsittelystä 

lähetä pyyntö kirjallisesti osoitteeseen Endemol Shine Finland Oy, Työpajankatu 10 A, 00580 Helsinki. Huomioi, että 

oikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.  

 

10. Henkilötietojesi säilyttämisaika 

 
Tämän tietosuojaselosteen mukaisesti kerättyjä henkilötietoja säilytetään tarkoituksen kannalta tarpeellisen ajan, 

maksimissaan 5 vuotta, ellei oikeutettu etu, sopimuksen täyttäminen, laki tai muut säädökset edellytä muuta. Kun 

sovellettava säilytysaika on päättynyt, Yhtiö tuhoaa, poistaa tai anonymisoi henkilötiedot turvallisesti. 

 
11. Sinun velvoitteesi 

 
Pidä henkilötiedot ajan tasalla ja ilmoita meille kaikista merkittävistä muutoksista henkilötietoihisi. Mikäli luovutat meille 

huollettavasi henkilöiden tai muiden henkilöiden henkilötietoja, sinun on ilmoitettava heille tämän tietosuojaselosteen 
sisällöstä ja hankittava heidän suostumuksensa (edellyttäen, että heillä on laillinen toimivalta antaa suostumus) näiden 

tietojen luovuttamiselle henkilötietojen käsittelyyn Yhtiön toimesta tässä tietosuojailmoituksessa kuvatusti. 

 
12. Muutokset tietosuojaselosteeseen 

 
Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta noudattaen EU tietosuojalainsäädäntöön liittyviä 

tulkintoja, päätöksiä ja mielipiteitä. Ilmoitamme sivuillamme kaikista olennaisista muutoksista. 

 
 

Päivitetty: Elokuu 2021 
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