BIG BROTHER SUOMI 2021 TIETOSUOJASELOSTE
Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten käsittelemme henkilötietojasi, jos osallistut syksyllä 2021
kuvattavaan Big Brother Suomi 2021 tv-ohjelman hakukampanjaan ja/tai itse ohjelmaan.
Endemol Shine Finland Oy (”EndemolShine”) on sitoutunut suojaamaan henkilötiedot asianmukaisesti ja
käsittelemään niitä noudattaen voimassaolevaa EU:n tietosuoja-asetusta ja muita tietosuojasäädöksiä sekä
-määräyksiä.
Kuka on henkilötietojesi rekisterinpitäjä?
Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Endemol Shine Finland Oy (y-tunnus 2260699-4), Säästöpankinranta 2 A,
00530 Helsinki.

Mitä henkilötietojasi käsittelemme ja mihin tarkoituksiin?
Käsittelemme sinusta seuraavia, meille antamiasi henkilötietoja: nimesi, sähköpostiosoitteesi,
puhelinnumerosi, ikäsi, asuinpaikkasi, muita tarvittavia ja arkaluontoisia henkilötietoja esim. sukupuoli,
siviilisääty, seksuaalinen suuntautuminen, terveydentila sekä mahdollisesti toimittamasi kuva ja/tai
videomateriaali.
Käsittelemme henkilötietojasi tapahtuman osallistujien valitsemiseksi ja ohjelman toteuttamiseksi.
Käsittelyn oikeusperusteena on sopimuksen täytäntöönpano sinun ja tuotantoyhtiön välillä.
Mikäli ilmoitat hakukampanjaan muita henkilöitä, vastaat siitä, että sinulla on oikeus ilmoittaa muut
hakukampanjaan ja että nämä muut henkilöt ovat tietoisia ohjelman säännöistä ja tästä
tietosuojaselosteesta.
Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely valintamenettelyssä perustuu hakijoiden antamaan
nimenomaiseen suostumukseen käsitellä näitä tietoja valintaprosessissa. Mikäli hakija pääsee
valintaprosessissa eteenpäin ja hänen kanssaan tehdään sopimus, on allekirjoitettu sopimus perusteena
henkilötietojen käsittelylle. Käsittelemme koekuvauksiin ja castingiin osallistuneiden henkilöiden
henkilötietoja valintaprosessissa ja, jotta voimme olla hakijoihin yhteydessä valintaprosessiin ja tuotantoon
liittyen.

Ketkä käsittelevät henkilötietojasi?
Henkilötietojasi käsittelevät vain ne työntekijämme, jotka ovat mukana järjestämässä tvohjelmaa. Kyseisillä
työntekijöillä on pääsy henkilötietoihisi henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.
Keräämme henkilötietosi kumppanimme eTribez Labs LTD:nn tarjoaman ilmoittautumisjärjestelmän kautta,
jota ylläpitää kumppanimme eTribez Labs LTD. Kerätyt henkilötietosi ovat tuotantoyhtiö Endemol Shine
Finlandin käytössä, joka valitsee osallistujat ja toteuttaa yhteydenpidon osallistujiin. Jos sinut valitaan
ohjelmaan, tuotantoyhtiö käsittelee tietoja myös arkaluotoisien henkilötietojen osalta.
Kuvatun ohjelman materiaali luovutetaan Nelonen Media Oy:lle.
Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?
Pois lukien ohjelman kuva- ja videomateriaali, käsittelemme henkilötietojasi ohjelman valmistelun ja
kuvaamisen ja jälkitöiden ajan, enintään 31.12.2021 asti.

Ohjelman kuva- ja/tai videomateriaali, jossa olet mukana, jää käyttöön Nelonen Media Oy:n tvkanavalle
sekä yhteistyökumppaneiden verkkosivustoille ja sosiaalisen median kanaviin (esim. Facebook-, YouTube- ja
Instagram, Ruutu.fi).
Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Huolehdimme henkilötietojen tietoturvallisuudesta asianmukaisilla hallinnollisilla ja teknisillä
suojaustoimilla. Olemme rajanneet henkilötietojen käsittelypiiriä niihin henkilöihin, joiden työtehtäviin
kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu.
Henkilötietojen luovutus kolmannelle taholle
Henkilötietoja voidaan jakaa Endemol Shinen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten ja sen
yhteistyötahojen kanssa, kuten ohjelmien tilaajien, tv-kanavien ja jakelijoiden kanssa. Henkilötietoja ei
myydä edelleen millekään muulle kolmannelle taholle. Henkilötietojen vastaanottaja voi käsitellä
henkilötietoja vain ja ainoastaan siinä käyttötarkoituksessa, mihin ne on luovutettu. Vastaanottajat ovat
velvollisia suojaamaan henkilötiedot asianmukaisesti ja noudattamaan tietoasuojalainsäädäntöä.

Missä henkilötietoja käsitellään
Henkilötietoja käsitellään lähtökohtaisesti EU/ETA alueella. Mikäli henkilötietoja käsitellään EU/ETA alueen
ulkopuolella, huolehditaan siitä, että niiden käsittelyssä noudatetaan EU:n tietosuojalainsäädännön kanssa
samoja periaatteita.

Miten henkilötiedot suojataan
Henkilötiedot on suojattu tarpeellisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein mm luvatonta pääsyä ja
tuhoamista vastaan.

Muut applikaatiot / www-sivut
Endemol Shinen palvelut voivat linkittää toisiin applikaatioihin ja/tai www-sivuille, jotka eivät ole Endemol
Shinen ylläpitämiä. EndemolShine ei vastaa näiden linkitettyjen applikaatioiden/www-sivujen (kuten
sosiaaliset mediat) sisällöistä tai näiden tahojen henkilötietojen käsittelystä.

Mitä oikeuksia sinulla on?
Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus:
• saada pääsy henkilötietoihisi (saada henkilötiedot itsellesi nähtäväksi sähköisessä tai muussa kirjallisessa
muodossa);
• vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojesi oikaisemista tai niiden täydentämistä;
• vaatia henkilötietojesi poistamista; ja
• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
Voimme pyytää sinua varmentamaan henkilöllisyytesi tai tarkentamaan pyyntöäsi ennen sen toteuttamista.

Kehen voit ottaa yhteyttä?
Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelyyn liittyen, voit olla yhteydessä meihin osoitteeseen:
Endemol Shine Finland Oy (y-tunnus: 2260699-4) Siltasaarenkatu 16, 00530 Helsinki sähköposti:
privacy@endemolshine.fi

Mikäli olet tyytymätön asiasi käsittelyyn, on sinulla oikeus ilmoittaa siitä Tietosuojavaltuutetun toimistoon,
joka on henkilötietojen käsittelyn valvontaviranomainen.
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