
 

 

 

ITV STUDIOS FINLAND -YHTIÖN TIETOSUOJAILMOITUS OHJELMIEN HAKIJOILLE, 

OSALLISTUJILLE JA TEKIJÖILLE 

 

Johdanto  

Tämä Tietosuojailmoitus koskee henkilötietoja henkilöiltä, jotka ovat hakijoita tai osallistujia ohjelmassa,           

jonka aiomme tuottaa, ja joita harkitsemme tai joiden osallistumisesta olemme päättäneet.  

 

Tietosi ovat meille erittäin tärkeitä ja huolehdimme niistä huolellisesti noudattaen yksityisyyttä ja            

tietosuojaa koskevia lakeja, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.  

 

Tässä ilmoituksessa kerromme, mitä tietoja keräämme ja miksi, kuinka käytämme ja kenelle jaamme niitä              

sekä mitkä ovat oikeutesi rekisteröitynä. 

 

Olemme sitoutuneet suojelemaan tietojasi asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden         

avulla varmistaaksemme niiden luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden.  

 

Saatamme aika ajoin päivittää tätä Tietosuojailmoitusta ja ilmoitamme muutoksista verkkosivuillamme,          

joten sinun kannattaa silloin tällöin käydä osoitteessa https://itvstudios.com/studios/finland.  

 

Tämä Tietosuojailmoitus on päivitetty viimeksi 31. toukokuuta 2018. 

 

Keitä me olemme? 

Kaikki viittaukset “meihin” ovat viittauksia ITV Studios Finland Oy -yhtiöön (y-tunnus 1077206-3). Olemme             

henkilötietojesi “rekisterinpitäjä” ja voit ottaa meihin yhteyttä osoitteessa itvsf.info@itv.com tai kirjoittaa           

meille osoitteeseen Elimäenkatu 9A, 00510 Helsinki, jos haluat lisätietoja siitä, kuinka käsittelemme            

tietojasi ja kuinka voit käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä.  

Mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme? 

Käsittelemiimme, sinua koskeviin tietoihin saattaa kuulua muun muassa nimi, osoite, sähköpostiosoite,           
IP-osoite, sukupuoli, syntymäaika, ikä, puhelinnumero, passin tiedot tai muu kansallinen tunnistetieto,           
ajokortti, työsuhdetiedot sekä tiedot aiemmista rooleista ja henkilökohtaisesta historiasta. Keräämme sinua           
koskevia tietoja useista eri lähteistä, myös suoraan sinulta itseltäsi. Alla olevassa taulukossa on lisätietoja.  
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KUINKA/MI STÄ KERÄÄMME TIEDOT 

Tiedot, jotka annat meille  

 

● Lomakkeet ja mahdolliset niihin liittyvät asiakirjat, jotka sinä        

täytät, kun haet roolia tai osaa tai osallistut ohjelmaan.         

Tiedot, jotka annat meille osana kirjeenvaihtoa ja       

keskusteluja (esim. puhelinhaastattelut hakuprosessin aikana,     

kuvauksia edeltävät kyselyt ja julkaisuoikeuslomakkeet). 

● Kun haet ohjelmaan tai osallistut siihen tai sen tekemiseen ja          

annat meille tietoja, jotka ovat olennaisia hakemuksesi tai        

osallistumisesi kannalta. Tiedot riippuvat ohjelman     

luonteesta, mutta niihin saattaa tarvittaessa sisältyä myös       

erityisiin tietoryhmiin kuuluvia tietoja, kuten terveydentilaa,      

poliittisia mielipiteitä, seksuaalista suuntautumista jne.     

koskevia tietoja sekä tarvittaessa myös rikosrekisterisi.      

Kerromme sinulle ohjelman luonteesta ja pyytämistämme      

tiedoista etukäteen. 

 

Tiedot, jotka saamme muilta 

● Julkiset ja saatavilla olevat hakemistot ja lähteet 

● Sosiaalisen median palvelut, kuten Facebook, Instagram,      

Twitter, LinkedIn 

● Valtion viranomaiset ja muut toimivaltaiset     

sääntelyviranomaiset, joita kohtaan meillä on     

sääntelyvelvoitteita 

● Agentit ja tuotantoyhtiöt 

● Virastot ja organisaatiot, jotka pyrkivät torjumaan ja       

havaitsemaan petoksia 

 

 

Miksi käsittelemme henkilötietojasi? 

● Hankimme sinua koskevia henkilötietoja, kun haet mukaan ohjelmaan tai osallistumisesi          

tuottamaamme ohjelmaan varmistuu.  

● Meidän on tarpeen käsitellä näitä tietoja, jotta voimme harkita hakemustasi tai tuottaa ohjelman,             

kun sinut on valittu siihen mukaan. 

 

Olemme koonneet alle tarkempia tietoja siitä, miksi käsittelemme henkilötietojasi.  

(1) Yhteiset sopimuksemme 

Pidämme tarpeellisena käsitellä henkilötietojasi, jotta voimme panna kanssasi solmimamme sopimukset          

täytäntöön seuraavin tavoin: 

(a) täyttääksemme sopimusvelvoitteemme sinua kohtaan 

(b) osana mahdollista oikeudellisesti sitovaa sopimusta, jonka olet solminut kanssamme liittyen          

hakemukseesi ja/tai osallistumiseesi ohjelmaan tai sen tekemiseen 

(c) mikäli sinulle on maksettava maksu ja meidän täytyy toimittaa tiedot yhtiön sisäiselle            

maksuyksikölle, jotta maksu voidaan suorittaa. 
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Sopimuksia säilytetään vähintään 10 vuotta allekirjoituspäivästä lähtien tai niin kauan kuin omistamme            

oikeudet kyseiseen ohjelmaan, sen mukaan, kumpi näistä ajanjaksoista on pidempi. 

 

(2) Sovellettavien lakien noudattamiseksi 

Käsittelemme henkilötietojasi siinä määrin kuin se on tarpeen noudattaaksemme meihin organisaationa           

sovellettavia lakeja, mukaan lukien: 

 

(a) henkilöllisyytesi todentamiseksi 

(b) varmennusten ja rahanpesun torjuntaan liittyvien tarkastusten suorittamiseksi, petosten        

ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi sekä muiden lakisääteisten tarkastusten suorittamiseksi 

(c) mikäli meillä on lakisääteinen velvollisuus luovuttaa henkilötietojasi. 

 

(3) Oikeutetut etumme 

 

Koemme, että meillä on oikeutettu etu tuottaa audiovisuaalista ohjelmistoa kaupalliseen käyttöön, jolloin            

henkilöiden osallistuminen tuotantoon sekä kuvaruudulla että sen ulkopuolella on välttämätöntä          

tuotantotoiminnalle ja edellyttää kyseisiä henkilöitä koskevien henkilötietojen käsittelyä. 

 

Koemme, että meillä (tai kolmannella osapuolella) on oikeutettu etu käsitellä henkilötietojasi seuraavia            

tarkoituksia varten: 

 

(a) Tuottaaksemme audiovisuaalista ohjelmistoa kaupallisiin tarkoituksiin, mihin liittyy tietojen        

käsittelyä koskien henkilöiden osallistumista ohjelman tekemiseen kuvaruudulla ja sen ulkopuolella.          

Viittaukset “ohjelmaan” tässä ilmoituksessa eivät tarkoita ainoastaan valmista ohjelmaa vaan kaikkia           

työkopioita, pätkiä ja käyttämätöntä materiaalia. 

(b) Arvioidaksemme sitä, kuinka osallistut jatkossa ohjelmaan, jonka tekemiseen olet osallistunut          

(mikäli hakemuksesi ohjelmaan osallistumisesta hylätään, tietosi poistetaan kolmen kuukauden kuluessa          

ohjelman tuotannon alkamisesta, ellet ole antanut suostumustasi siihen, että sinuun voidaan ottaa yhteyttä             

tuleviin ohjelmiin liittyen) 

(c) Käsitelläksemme kysymyksiä liittyen osallistumiseesi ohjelmaan 

(d) Toimiaksemme sinua edustavien agenttien kanssa 

(e) Säilyttääksemme ohjelman ja henkilötietosi arkistossamme, jotta voimme lähettää ohjelman         

uusintana tai käyttää sitä muutoin kaupallisiin tarkoituksiin 

(f) Käyttääksemme täysimääräisesti hyväksi koko ohjelmaa tai sen osia kaupalliseen tarkoitukseen          

Suomessa ja ympäri maailmaa sinä aikana, kun omistamme ohjelman oikeudet. Säilytämme myös            

arkistokopion ohjelmasta oikeuksiemme raukeamisen jälkeen osana ohjelmarekisteriämme. 

(g) Luovuttaaksemme tarvittaessa tietoja kolmansille osapuolille (esim. matkayhtiöille, lentoyhtiöille,        

matkakohteille ja/tai hotelleille), jotka tarvitsevat niitä toimittaakseen sinulle mahdollisia palkintoja ja/tai           

etuja ohjelmaan osallistumisesi aikana, tai edistääksemme osallistumistasi ohjelmaan 

(h) Kertoaksemme konsulteillemme ja/tai tilaajataholle tai tilaavalle televisioyhtiölle, että tuotamme         

ohjelman ITV plc -konsernille ja/tai sen puitteissa ja/tai mahdolliselle yhteistuottajalle, jonka kanssa            

tuotamme ohjelman 

(i) Varmentaaksemme ikäsi, henkilöllisyytesi ja muut tiedot, joita saatamme tarvita tuottamamme          

ohjelman tuotannossa ja hyödyntämisessä 

(j) Mikäli myymme tai ostamme liiketoiminnan tai omaisuutta, saatamme luovuttaa tietojasi kyseisen           

liiketoiminnan tai omaisuuden mahdolliselle myyjälle tai ostajalle sekä tämän konsulteille. Mikäli kolmas            
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osapuoli ostaa ITV Studios Finland -yhtiön tai kaiken sen merkittävän omaisuuden, ITV Studios Finland              

-yhtiön hallussa olevat henkilötiedot koskien sen hakijoita, osallistujia tai ehdokasta/ehdokkaita saattavat           

sisältyä tähän siirrettyyn omaisuuteen. Tällöin tiedon ostajasta tulee uusi rekisterinpitäjä. 

(k) Täyttääksemme sovellettavat sääntelyvelvoitteemme 

(l) Luovuttaaksemme pyydettäessä tietoja toimivaltaiselle viranomaiselle tai      

lainvalvontaviranomaisille ja/tai Viestintävirastolle (Office for Communications, OFCOM) 

(m) Täyttääksemme kirjanpito- ja veroilmoitusvelvoitteemme 

(n) Täyttääksemme tilintarkastusvelvoitteemme 

(o) Suojellaksemme liiketoimintaamme petoksilta, luottamuksellisuuden rikkomisilta, teollis- ja       

tekijänoikeuslain alaisten materiaalien anastukselta sekä muilta talous- ja yritysrikoksilta (siinä määrin kuin            

laki ei jo edellytä tätä meiltä) 

(p) Seurataksemme meille tulevaa tai meiltä lähtevää viestintää järjestelmiemme kautta. 

 

Vetoamme näihin etuihin siltä osin kuin olemme kaiken kaikkiaan todenneet, että oikeutetut etumme             

eivät syrjäytä sinun etujasi, perusoikeuksiasi tai -vapauksiasi. 

 

Tiedot koskien rikosrekisteriä 

Lisäksi saatamme Suomen lain salliessa pyytää henkilötietoja koskien mahdollisia rikostuomioitasi ja           

rikoksiasi, mikäli tuotannon luonne antaa aihetta tällaisten tietojen hankkimiselle.  

 

Tuleva osallistuminen 

Luvallasi käsittelemme henkilötietojasi, kun harkitsemme sinua ohjelmien tuleviin kausiin ja/tai muihin           

meidän tai muun ITV plc -konserniin kuuluvan yrityksen tuottamiin ohjelmiin. Voimme säilyttää näitä tietoja              

enintään 3 vuotta sovellettavan sopimuksen päivämäärästä, ellet pyydä meitä poistamaan niitä aiemmin.  

 

Mitä teemme lasten henkilötiedoilla? 

Olemme sitoutuneet suojelemaan alle 18-vuotiaiden lasten yksityisyyttä. Jos olet 17-vuotias tai alle, sinulla             

tulee olla vanhempasi/huoltajasi lupa ennen kuin luovutat meille henkilötietoja. Pyrimme varmistamaan           

tämän kohtuullisin toimenpitein ottamalla yhteyttä vanhempaasi tai huoltajaasi, jotta voimme vahvistaa           

hänen suostumuksensa.  

 

Kenelle muulle jaamme tietojasi? 

Tuotantoryhmä käyttää tietojasi ohjelman tekemiseen. Tietojasi voidaan myös jakaa sisäisesti          

liiketoiminnasta vastaavan yksikön kanssa sopimusasiakirjojen laatimiseksi ja oikeudellisen neuvonnan         

antamiseksi sekä muiden, kaupalliseen hyödyntämiseen osallistuvien ITV:n yksiköiden kanssa, kuten          

talousyksiköiden kanssa maksun suorittamiseksi, sekä terveydestä, turvallisuudesta ja vakuutuksista         

vastaavien yksiköiden (ja kunkin yksikön konsulttien) kanssa, mikäli heidän neuvojaan tarvitaan. 

 

Saatamme siirtää tietojasi kolmatta osapuolta edustaville palveluntarjoajillemme, agenteillemme,        

alihankkijoillemme ja muille asiaan liittyville organisaatioille, jotta voimme edesauttaa hakemistasi,          

osallistumistasi, kyselyäsi tai ehdolla oloasi ohjelmaan, johon haluaisit osallistua. Kun käytämme kolmatta            

osapuolta edustavia palveluntarjoajia, luovutamme heille tietojasi kuitenkin ainoastaan siltä osin kuin on            

välttämätöntä tarvittavan palvelun tuottamiseksi.  

 

Vakuutamme, että emme muuten jaa tietojasi eteenpäin, lukuun ottamatta seuraavia poikkeustapauksia: 
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● Meillä on lakisääteinen velvollisuus tehdä niin, esimerkiksi tuomioistuimen päätös tai petosten tai            

muiden rikosten torjuntaan liittyvä tarkoitus.  

● Toimivaltaiset sääntely-, syyttäjän- tai muut valtion virastot tai oikeudenkäynnin osapuolet missä           

tahansa maassa tai alueella vaativat sitä meiltä. 

● Tarkoituksena on torjua petoksia tai muita rikoksia.  

 

Henkilötietojesi lähettäminen kansainvälisesti  

Saatamme siirtää henkilötietojasi muille konsernimme jäsenille sekä kolmatta osapuolta edustaville          
palveluntarjoajille Euroopan talousalueen ulkopuolella, missä ei ole yhtä tiukkoja tietosuojaa ja yksityisyyttä            
koskevia lakeja. 

Kun siirrämme henkilötietoja muille konsernimme jäsenille tai palveluntarjoajillemme, otamme käyttöön          
tiedonsiirtosopimuksia ja suojatoimia Euroopan komission hyväksymien ehtojen mukaisesti. Ottakaa         
yhteyttä meihin osoitteeseen itvsf.info@itv.com, jos haluatte lisätietoja näistä sopimuksista tai          
jäljennöksen niistä.  

Tällä varmistamme, että käytössä on riittävät tietoturva- ja suojatoimet tietojesi asianmukaiseksi           

suojelemiseksi.  

Kuinka pitkään säilytätte tietojani? 

Emme säilytä tietojasi pidempään kuin on välttämätöntä sitä tarkoitusta varten, mihin ne on kerätty. 

 

● Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen oikeutettuja liiketoiminnallisia          

tarkoituksia varten, sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi tai pidempään, jos laki tai sääntelyvelvoitteet          

edellyttävät pidempää säilytysaikaa. 

● Yleisesti ottaen säilytämme tietojasi vain sen ajan kuin meillä on lakisääteinen oikeus hyödyntää             

ohjelmaa, johon tietosi liittyvät, mutta edellä on esitetty muutamia poikkeuksia tähän sääntöön.  

 

Poistamme pääsääntöisesti henkilötietosi tämän ajanjakson päättyessä.  

 

Tarvitsetteko suostumustani siihen, että olen mukana ohjelmassa? 

Mikäli olet solminut sopimuksen kanssamme liittyen ohjelmiin osallistumiseen, meillä saattaa olla oikeus            
esittää ohjelma riippumatta siitä, muutatko myöhemmin mieltäsi osallistumisesi suhteen. 

 

Mitkä ovat oikeuteni rekisteröitynä ja kuinka voin käyttää niitä? 

Lain mukaan olet ‘Rekisteröity’ ja sinulla on tietojasi koskevia oikeuksia, joita voit käyttää, kuten              

tiedonsaantioikeus, oikeus tietojen oikaisemiseen ja oikeus pyytää henkilötietojen poistamista. Sinulla on           

25. toukokuuta 2018 alkaen myös muutamia lisäoikeuksia, kuten oikeus siirtää tietoja järjestelmästä            

toiseen sekä rajoittaa ja vastustaa käsittelyä. Kerromme tästä lisää alla. 

 

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (esim. tietosuojavaltuutetulle) koskien          

henkilötietojesi käsittelyä. 

 

Jos haluat lisätietoja oikeuksista lähetä viesti osoitteeseen itvsf.info@itv.com 
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Pääsy tietoihini 

Voit pyytää pääsyä hallussamme oleviin, sinua koskeviin tietoihin ja kerromme myös  

● miksi käsittelemme niitä 

● kenelle jaamme niitä ja siirretäänkö tietoja maahan, jonka ei katsota tarjoavan riittävää tietosuojaa             

henkilötiedoille 

● kuinka kauan säilytämme tietojasi 

● tiedon lähde, mikäli tietoja ei ole kerätty suoraan sinulta 

● käytämmekö tietojasi automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

Mikäli pyydät jäljennöstä käsittelemistämme henkilötiedoista, jotka koskevat sinua, esitä pyyntösi          

mahdollisimman selkeästi, jotta voimme tunnistaa tarvittavat tiedot nopeammin ja toimittaa sinulle           

jäljennöksen ilman aiheetonta viivytystä.  

 

Virheiden oikaisu  

Mikäli hallussamme olevissa, sinua koskevissa tiedoissa on mielestäsi virheitä tai puutteita, voit pyytää             

meitä oikaisemaan virheet tai päivittämään tiedot.  

 

Oikeus tulla unohdetuksi 

Voit myös pyytää meitä poistamaan tietosi tietyissä olosuhteissa, vaikka se ei välttämättä ole aina              

mahdollista, jos tietojen poistaminen merkitsisi sitä, että emme voi panna täytäntöön sopimustamme            

kanssasi tai meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeutettu etu säilyttää tietoja. Selitämme sinulle             

tietojesi poistamisen seuraukset. 

 

Käsittelyn rajoittaminen 

Mikäli koet, että käsittelemme tietojasi laittomasti tai käytämme virheellisiä tietoja, voit pyytää meitä             

rajoittamaan käsittelyä jatkossa. Mikäli tällainen rajoitus koskee henkilötietoja, käsittelemme niitä          

ainoastaan sinun suostumuksellasi tai, jos meillä ei ole suostumustasi, oikeusvaateen laatimiseksi,           

esittämiseksi tai puolustamiseksi. Huomioithan, että vaikka käsittelyä rajoitettaisiin, jatkamme yhä tietojen           

säilyttämistä. 

 

Käsittelyn vastustaminen 

Jos et hyväksy oikeutettua tai yleistä etua, johon olemme vedonneet tietojesi käsittelemiseksi, voit             

vastustaa käsittelyä. Tällöin lakkaamme käsittelemästä tietoja, mikäli emme voi osoittaa, että käsittelyyn on             

olemassa pakottava perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun oikeutesi (esim. oikeusvaateen esittäminen tai            

puolustaminen). 

 

Tietojen siirto järjestelmästä toiseen 

Voit pyytää meitä toimittamaan meille antamasi henkilötiedot yleisesti käytetyssä muodossa ja pyytää            

meitä siirtämään ne mahdollisuuksien mukaan toiselle rekisterinpitäjälle tai suoraan sinulle.  

 

Valituksen tekeminen 

Olemme sitoutuneet suojelemaan tietojasi ja turvaamaan oikeutesi, mutta jos koet, että emme ole tehneet              

niin, voit lähettää meille viestin osoitteeseen itvsf.info@itv.com tai kirjoittaa tietosuojavaltuutetulle. Sinulla           

on myös oikeus valittaa asiaankuuluvalle valvontaviranomaiselle eli tietosuojavaltuutetulle. 
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