EUROSPORT PLAYER TIETOSUOJAILMOITUS
PÄIVITETTY: 20 HEINÄKUU 2022
_____________________________________________________________________________________
Tämä Tietosuojailmoitus (“Tietosuojailmoitus”) käsittelee yhtiön Dplay Entertainment Limited (”me”)
tietosuojakäytäntöjä koskien Eurosport Player -palvelua, joka on saatavilla verkkosivujemme tai mobiilija älytelevisiosovellustemme kautta Yhdistyneessä kuningaskunnassa ("Yhdistynyt kuningaskunta") ja
Euroopan unionissa ("Palvelut"). Palvelu sisältää Eurosport Player -sivuston, sovellukset ja kaiken
aineiston, mikä on saatavilla verkkosivuilla ja sovelluksissa, mukaan lukien kaikki ominaisuudet,
toiminnot ja käyttöliittymät sekä kaikki sisältö ja materiaalit, joita voit tarkastella tai käyttää, kuten
kuvat, valokuvat, äänet, musiikkia, tekstiä, artikkeleita, pelejä, grafiikkaa, ohjelmistoja, videoita,
ohjelmia, suoria lähetyksiä ja kanavia. Palveluiden sisältö muuttuu säännöllisesti – tämä tarkoittaa, että
uusia artikkeleita, ohjelmia, kanavia, urheilutapahtumia ja muuta sisältöä voi tulla saataville, kun taas
muu olemassa oleva sisältö lakkaa olemasta saatavilla. Voimme myös ajoittain päivittää ja muokata
Palveluiden osia – esimerkiksi suunnittelua, ulkoasua, ominaisuuksia ja toimintoja.
Olemme rekisterinpitäjä henkilötiedoille, joita keräämme sinulta ja joita käsittelemme omiin
tarkoituksiimme. Olemme Warner Bros. Discovery, Inc:n(“Warner Bros. Discovery”) tytäryhtiö.
Lisätietoja yhtiöstä Warner Bros. Discovery, mukaan lukien lista sen muista tytäryhtiöistä ja
kumppaneista, löydät täältä. Kun viittaamme kumppaneihin, tarkoittaa se myös
yhteisyrityskumppaneita.
Edustajamme EU:ssa on Eurosport SAS, jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa Gaston et
René Caudron, Cedex 9, 92798, Issy-Les-Moulineaux, Ranska. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua
tähän Tietosuojailmoitukseen liittyen, ota yhteyttä Tietosuojavastaavaamme sähköpostitse osoitteeseen
DPO@discovery.comtai edellä mainittuun postiosoitteeseen.
Tässä Tietosuojailmoituksessa kerrotaan, että miten keräämme, käytämme ja jaamme henkilötietoja
käyttäjistä, jotka toimivat vuorovaikutuksessa Palveluiden kanssa. Tätä Tietosuojailmoitusta ei sovelleta
tietojen keräämiseen muista palveluista tai lähteistä (ellei näin erikseen mainita) tai sellaisten
kolmansien osapuolten toimintaan, jotka toimittavat tietoja meille.
Kun viittaamme yleiseen tietosuoja-asetukseen ("GDPR"), viittaamme Yhdistyneen kuningaskunnan
GDPR:ään ja EU:n GDPR:ään (sen mukaan kumpi GDPR soveltuu henkilötietojesi käsittelyyn), ellei
nimenomaisesti toisin mainita.
Sinun oikeutesi vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Sinulla on useita oikeuksia liittyen henkilötietojesi
käyttöön, kuten jäljempänä kohdassa 3 on esitetty. Kaksi perusoikeutta, joista sinun tulee olla tietoinen,
ovat:
•
•

voit pyytää meitä lopettamaan henkilötietojesi käytön suoramarkkinointitarkoituksiin. Jos käytät
tätä oikeutta, lopetamme henkilötietojesi käytön tähän tarkoitukseen (Art. 21 (2) GDPR); ja
voit pyytää meitä ottamaan huomioon mahdolliset pätevät vastalauseet, joita sinulla on
henkilötietojesi käyttöä vastaan, jos käsittelemme henkilötietojasi meidän tai jonkun muun
henkilön oikeutetun edun perusteella (Art. 21 (1) GDPR).

Tämä Tietosuojailmoitus käsittelee:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KERÄTYT JA KÄSITELLYT HENKILÖTIEDOT
HENKILÖTIETOJESI KANSAINVÄLISET SIIRROT
SINUN OIKEUTESI
KUINKA SUOJAAMME LASTEN HENKILÖTIETOJA?
KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJA?
KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOT, PALVELUT JA OMINAISUUDET
MITEN OTTAA MEIHIN YHTEYTTÄ?
1. KERÄTYT JA KÄSITELLYT HENKILÖTIEDOT

Kun olet vuorovaikutuksessa Palveluiden kanssa, keräämme tietoja, joista sinut tunnistaa suoraan eli
tietoja, joiden avulla joku voi tunnistaa sinut tai ottaa sinuun yhteyttä, kuten koko nimesi,
postiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi, sekä tietoja Palveluiden käytöstäsi.
Kuvailemme jäljempänä erityyppisiä tietoja, joita keräämme sinusta ja laitteista, joita käytät, kun olet
vuorovaikutuksessa Palveluiden kanssa.
Saatamme saada tietoja sinusta myös muista kolmansien osapuolten lähteistä, kuten
yhteistyökumppaneiltamme ja mainostajiltamme, Palveluidemme kautta tarjotuista vuorovaikutteisista
sovelluksista (kuten upotetuista videosoittimista) ja kaupallisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten
tietokokoelmista ja julkisista tietokannoista.
Saatamme yhdistää kolmansilta osapuolilta saamiamme tietoja Palveluiden kautta keräämiimme
tietoihin.
Henkilötietojen Käsitellyt henkilötiedot
käsittelyn
tarkoitukset

Käsittelyn
oikeusperusta
(ja
soveltuvissa
tapauksissa
oikeutettu etu)

Kategoriat
kolmansista
osapuolista,
jotka toimivat
henkilötietojen
vastaanottajina

Henkilötietojen
alkuperä

Palveluidemme
tarjoaminen ja
alustamme toiminta
(mukaan lukien
viestintä).

Välttämätön
sopimuksemme
täyttämiseksi
kanssasi (Art. 6 (1)
(b) GDPR) (sinun
tilauksesi ja meidän
käyttöehtomme).

Palveluntarjoajamme,
jotka mahdollistamat
Palvelun (erityisesti
verkkosivujemme ja
applikaatiomme
hostingpalveluntarjoaja).

Tiedot saadaan
sinulta.

Laitekohtaiset tiedot ja
tunnistetiedot (kuten IP-osoite,
selaintyyppi ja kieli, operaattori,
alustan tyyppi, laitetyyppi,
ohjelmisto- ja laitteistoominaisuudet sekä applikaatioiden
tunnistetiedot).

Muut palvelut ja
yhteistyökumppanit
sinun niin pyytäessä.

Rekisteröintisi ja
tilauksesi
hallinnoimiseksi
(sisältäen viestinnän
kuten salasanaa

Yhteystietosi (kuten
sähköpostiosoite, nimi,
puhelinnumero, syntymäaika,
sukupuoli) ja laskutustiedot.

Välttämätön
sopimuksemme
täyttämiseksi
kanssasi (Art. 6 (1)
(b) GDPR) (sinun

Palveluntarjoajamme,
jotka mahdollistamat
Palvelun (erityisesti
verkkosivujemme ja
applikaatiomme

Palveluntarjoajamme
, jotka mahdollistavat
Palvelun (erityisesti
verkkosivujemme ja
applikaatiomme
hostingpalveluntarjoaja).
Muut palvelut ja
yhteistyökumppanit
sinun niin pyytäessä
Tiedot saadaan
sinulta.
Palveluntarjoajamme
, jotka mahdollistavat
Palvelun (erityisesti

Henkilötietojen Käsitellyt henkilötiedot
käsittelyn
tarkoitukset

Käsittelyn
oikeusperusta
(ja
soveltuvissa
tapauksissa
oikeutettu etu)

Kategoriat
kolmansista
osapuolista,
jotka toimivat
henkilötietojen
vastaanottajina

Henkilötietojen
alkuperä

koskevat
muistutukset,
ilmoitukset
Palvelumme tai
oikeudellisten
ehtojen jne.
päivityksistä).

Sisäänkirjautumistiedot (sisältäen
kansainvälisen henkilökortin,
mainostunnuksen, laitetunnuksen,
IP-osoitteen, käyttäjätunnuksen,
profiilitunnuksen, tilauksen
käyttäjätunnuksen.

tilauksesi ja meidän
käyttöehtomme).

hostingpalveluntarjoaja).

verkkosivujemme ja
applikaatiomme
hostingpalveluntarjoaja).

Todentaaksemme
Palveluitamme
käyttävät käyttäjät
yhteistyökumppanie
mme tilausten
kautta.

Tunnisteet, kuten asiakastilin
tunnistenumero, tuotekoodit ja
alkuperämaa, IP-osoite, SIM-kortin
maantieteellinen sijainti.

Välttämätön
sopimuksemme
täyttämiseksi
kanssasi (Art. 6 (1)
(b) GDPR) (sinun
tilauksesi ja meidän
käyttöehtomme.

Lisätietoja löydät
jäljempänä kohdasta
"Lisätietoja
kumppaneistamme”.

Muut palvelut ja
yhteistyökumppanit
sinun niin pyytäessä.

Palveluntarjoajamme,
jotka mahdollistamat
Palvelun (erityisesti
verkkosivujemme ja
applikaatiomme
hostingpalveluntarjoaja).
Yhteistyökumppanim
me, jos käytät
Palveluitamme
yhteistyökumppaniem
me kautta.
Jos haluat lisätietoja
näistä kolmansista
osapuolista, ota
yhteyttä
tietosuojavastaavaam
me osoitteessa
DPO@discovery.com.

Maksujen käsittely
Palveluiden
premium-sisällön
tilaamista tai
lahjoittamista varten
ja tietojen antaminen
sinulle kanssamme
tekemistäsi
maksutapahtumista
ja ostoksista.

Yhteystiedot (kuten ostajan nimi ja
sähköpostiosoite sekä lahjansaajan
sähköpostiosoite).
Taloudelliset tiedot (kuten
maksukorttitiedot (esim. luotto- tai
pankkikortin numero,
varmennusnumero,
voimassaoloaika, kortin myöntäjä,
kortin myöntänyt maa, osto- ja
laskutushistoria mukaan lukien
ostopäivämäärä ja -aika, kuitit,
maksutapa, maksutapakäyttäjätunnus, maksutapa-myyjäkäyttäjätunnus, laskutusosoite)).

Välttämätön
sopimuksemme
täyttämiseksi
kanssasi (Art. 6 (1)
(b) GDPR) (sinun
tilauksesi) ja lahjojen
osalta lisäksi
oikeutettu etumme
(Art. 6 (1) (f) GDPR)
(lahjan lähettäminen
lahjan saajalle).

Sinun IP-osoitteesi.
Evästeiden ja seurantatekniikoiden
suostumusvalinnat.
Laitetiedot ja -tunnisteet (kuten IPosoite, selaimen tyyppi ja kieli,
käyttöjärjestelmä, alustatyyppi,

Palveluntarjoajamme,
jotka mahdollistavat
Palvelun (erityisesti
hostingpalveluntarjoaja)
Kolmannen osapuolen
yhteistyökumppanit
tai yhteisbrändätyt
kumppanit.

Muut tunnisteet (kuten IP-osoite,
SIM-kortin maantieteellinen sijainti).
Palvelumme ja ITjärjestelmiemme
turvallisuus ja
lainmukaisuus
(mukaan lukien
petosten
havaitseminen ja

Maksualustat ja
maksujen käsittelijät,
jotka keräävät näitä
tietoja puolestamme
ja joilla voi olla myös
itsenäinen suhde
sinuun.

Oikeutettu etumme
(Art. 6 (1) (f) GDPR)
(evästeitä ja
vastaavia tekniikoita
koskevien
suostumusten
hallinnointi ja

Palvelun
mahdollistavat
palveluntarjoajamme
(erityisesti ne, jotka
tarjoavat tietoturva- ja
compliance-työkaluja
(kuten työkalumme

Muut palvelut ja
yhteistyökumppanit
sinun niin pyytäessä.
Palveluntarjoajamme
, jotka
mahdollistamat
Palvelun (erityisesti
verkkosivujemme ja
applikaatiomme
hostingpalveluntarjoaja).
Yhteistyökumppanim
me, jos käytät
Palveluitamme
yhteistyökumppanie
mme kautta.

Tiedot saadaan
sinulta.
Maksualustat ja
maksujen käsittelijät,
jotka keräävät näitä
tietoja puolestamme
ja joilla voi olla myös
itsenäinen suhde
sinuun.
Kolmannen
osapuolen
yhteistyökumppanit
tai yhteisbrändätyt
kumppanit.

Tiedot saadaan
sinulta.
Muut käyttäjät, jotka
tarjoavat tietoja
sinusta.

Henkilötietojen Käsitellyt henkilötiedot
käsittelyn
tarkoitukset

Käsittelyn
oikeusperusta
(ja
soveltuvissa
tapauksissa
oikeutettu etu)

Kategoriat
kolmansista
osapuolista,
jotka toimivat
henkilötietojen
vastaanottajina

Henkilötietojen
alkuperä

estäminen, virheiden
ja vikojen
havaitseminen ja
raportointi,
käyttäjien
vuorovaikutuksen
auditointi ja
luvattomien
käyttäjien
estäminen).

laitetyyppi, ohjelmisto- ja laitteistoominaisuudet, laitetunnus ja
sovellustunnisteet).

järjestelmiemme
pitäminen
turvallisina (esim.
petoksia,
roskapostia,
haittaohjelmia ja
muita
turvallisuusriskejä
vastaan) ja
tehokkaina sekä
luvattomien
käyttäjien
estäminen).

hallita evästeitä ja
vastaavia
seurantatekniikoita
koskevia
suostumuksia ja
vikojen
seurantatyökalumme)
).

Palveluntarjoajamme
, jotka mahdollistavat
Palvelun (erityisesti
turvallisuus- ja
compliancetyökalujen tarjoajat).

Analysoida käyttöäsi
ymmärtääksemme
käyttäjiämme ja
parantaaksemme
palveluitamme
(mukaan lukien
sisältöämme,
ominaisuuksiamme,
ohjelmiamme,
teknologiaamme ja
tuotteitamme) sekä
tunnistaaksemme
tuotteet, joista
käyttäjämme ovat
kiinnostuneita, ja
määrittääksemme
niiden tehokkuuden.

Yhteystietosi (kuten nimi,
sähköpostiosoite, syntymävuosi,
sukupuoli), kuluttajaprofiilit.

Suostumuksesi (Art.
6 (1) (a) GDPR) jota
vaaditaan ja jonka
perusteella tietoja
saadaan. Muutoin
oikeutettu etumme
(Art. 6 (1) (f) GDPR)
(parantaaksemme ja
markkinoidaksemme
Palveluitamme).

Palveluntarjoajamme
(erityisesti
analytiikkatyökalujenja hostingpalveluntarjoaja)

Tiedot saadaan
sinulta.

Tutkimuskyselyiden
tekeminen (erityisesti
kysyäksemme, mitä
pidät Palvelustamme
ja
sovelluksestamme).

Tiedot, jotka annat osallistuessasi
kyselyyn.

Suostumuksesi (Art.
6 (1) (a) GDPR) jota
vaaditaan ja jonka
perusteella tietoja
saadaan. Muutoin
oikeutettu etumme
(Art. 6 (1) (f) GDPR)
(parantaaksemme
Palveluitamme).

Palveluntarjoajamme
ja
yhteistyökumppanim
me (erityisesti kyselyn
toteuttamiseksi).

Lähettää sinulle
uutiskirjeitä sekä
henkilökohtaista ja
asianmukaista
markkinointiviestintä
ä sähköpostitse,
push-ilmoituksella,
sovelluksen sisäisellä
viestillä tai
vastaavalla tavalla.

Yhteystietosi (kuten nimi,
sähköpostiosoite, syntymävuosi,
sukupuoli).

Suostumuksesi (Art.
6 (1) (a) GDPR) jota
vaaditaan ja jonka
perusteella tietoja
saadaan. Muutoin
oikeutettu etumme
(Art. 6 (1) (f) GDPR)
(yhteydenpito
kanssasi ja
Palveluidemme
markkinointi).

Markkinointialustamm
e ja
palveluntarjoajamme
(erityisesti
markkinointisähköpos
tien, push-ilmoitusten
ja sovelluksen
sisäisten viestien
lähettämistä varten).

Selaus- ja katselutottumuksesi
(miten selaat ja teet hakuja ja mitä
sisältöä katselet).
Laitetietosi ja -tunnisteesi (kuten IPosoite tai verkkotunniste,
mainostunniste, laitetunniste,
käyttäjäagentti, sijainti,
profiilitunniste).

Tunnisteesi (kuten globaali
profiilitunnus, käyttäjätunnus,
profiilitunnus).

Laitetiedot ja tunnistetiedot (kuten
IP-osoite ja laitetunnus,
mainostunnus), kuluttajaprofiilit,
sijaintitiedot, analytiikka- ja
käyttäytymistiedot (kuten
sovelluksen
käyttö/selauskäyttäytyminen/hakuhi
storia/ katsottu sisältö/sisällön
suosikit).

Yhteistyökumppanim
me (esim. jos käytät
Palveluitamme
yhteistyökumppaniem
me kautta).

Tutkijat ja analyytikot.

Palveluntarjoajamme
(erityisesti
analytiikkatyökalujen
- ja hostingpalveluntarjoajamme
).
Yhteistyökumppanim
me (esim. jos käytät
Palveluitamme
yhteistyökumppanie
mme kautta).

Tiedot saadaan
sinulta.
Palveluntarjoajamme
ja
yhteistyökumppanim
me (erityisesti
kyselyn
toteuttamiseksi).
Tiedot saadaan
sinulta.
Markkinointialustam
me ja
palveluntarjoajamme
(erityisesti
mainonnan osalta).

Henkilötietojen Käsitellyt henkilötiedot
käsittelyn
tarkoitukset

Käsittelyn
oikeusperusta
(ja
soveltuvissa
tapauksissa
oikeutettu etu)

Kategoriat
kolmansista
osapuolista,
jotka toimivat
henkilötietojen
vastaanottajina

Henkilötietojen
alkuperä

Suostumuksesi (Art.
6 (1) (a) GDPR) jota
vaaditaan ja jonka
perusteella tietoja
saadaan. Muutoin
oikeutettu etumme
(Art. 6 (1) (f) GDPR)
(markkinoidaksemm
e Palveluitamme).

Mainosalustat,
yhteistyökumppanit ja
palveluntarjoajat
(erityisesti
henkilökohtaisten
Palvelujen ja
mainonnan osalta).

Tiedot saadaan
sinulta, kun annat
sähköpostiosoitteesi
verkkosivustollamme
(joko kirjautuaksesi
sisään tai
rekisteröityäksesi
Palveluun,
uutiskirjeeseen tai
vastaavaan)).

Näyttönimi/sosiaalisen median
käyttäjätunnus, yksilöllinen
verkkotunnus.
Mieltymyksesi saada
markkinointiviestintää meiltä
(mukaan lukien
markkinointisuostumuksesi tila).
Henkilökohtaisen
palvelun ja
mainoskokemuksen
tarjoaminen
asiakkaille/käyttäjille
(esimerkiksi käyttäjän
maan tai alueen tai
käyttäjän laitteen
(kuten kannettavan
tietokoneen,
puhelimen tai TVsovelluksen)
perusteella) meidän
tai kolmansien
osapuolten kautta.

Yhteystiedot (kuten
sähköpostiosoite (joka voi olla
hajautetussa muodossa).

Jotta voimme tarjota
sinulle tukea ja olla
yhteydessä sinuun ja
asiakaspalvelumme
edustajiin
(esimerkiksi kun
lähetät meille viestin
tai soitat meille),
jotta voimme vastata
kyselyihisi ja
pyyntöihisi.

Antamasi yhteystiedot (kuten
etunimi, sukunimi ja
sähköpostiosoite, puhelinnumero),
tilin käyttäjätunnus, globaali
profiilitunnus, sosiaalisen median
näyttönimi/käyttäjätunnus.

Evästeet ja seurantateknologiat
hyväksyvät valinnat.
Laitetiedot ja yksilölliset tunnisteet
(kuten laitetunnus, videotunnus, IPosoite, evästetunnus, selaimen
tyyppi, asetukset, laitetyyppi,
käyttöjärjestelmä,
matkaviestintäverkon operaattorin
nimi, sovelluksen versionumero),
vuorovaikutus sovellusten ja
verkkosivustojen kanssa (esim.
päivämäärä, kellonaika ja pyynnön
URL-osoite), verkkolokit,
telemetriatiedot, kuluttajaprofiilit,
päättelytiedot.

Kaikki kirjeenvaihto/käyttäjän
tuottama sisältö, jonka lähetät
meille sähköpostitse tai muulla
tavoin (esim. verkkolomakkeilla tai
postitse).

Jos haluat lisätietoja
näistä kolmannen
osapuolen
kumppaneista,
mukaan lukien niistä,
jotka voivat olla
henkilötietojesi
yhteisiä
rekisterinpitäjiä, ota
yhteyttä
Tietosuojavastaavaam
me sähköpostitse
osoitteeseen
DPO@discovery.com.

Tietojen
markkinoijat.
Mainosalustamme,
yhteistyökumppanim
me ja
palveluntarjoajamme
(erityisesti
personoituja
Palveluja ja
mainontaa varten).

Oikeutettu etumme
(Art. 6 (1) (f) GDPR)
(jotta voimme
tarjota sinulle
Palveluitamme,
vastata kysymyksiisi
ja parantaa
suhdettamme
sinuun).

Palveluntarjoajamme
(erityisesti
asiakasviestintämme
toteuttamiseksi, kuten
sähköpostin ja
chatbotin tarjoajat
sekä sosiaalisen
median verkostot,
joiden kautta otat
meihin yhteyttä).

Tiedot saadaan
sinulta.

Suostumuksesi (Art.
6 (1) (b) GDPR), jota
vaaditaan ja jonka
perusteella tietoja
saadaan. Muutoin

Palveluntarjoajamme
(erityisesti
asiakaspalveluun
kohdistuvat).

Tiedot saadaan
sinulta.

Sijaintitiedot (kuten kaupunki ja
postinumero).

Palveluntarjoajamme
(erityisesti
asiakasviestintämme
toteuttamiseksi,
kuten sähköpostin ja
chatbotin tarjoajat
sekä sosiaalisen
median verkostot,
joiden kautta otat
meihin yhteyttä).

IP-osoite.
Taloudelliset tiedot (kuten
luottokortti- tai pankkitilitiedot).
Parantaaksemme
asiakaspalveluamme
tallentamalla
tiivistelmiä tai
äänitallenteita

Tiivistelmät tai äänitallenteet
keskusteluistasi asiakaspalvelun
kanssa.

Palveluntarjoajamme
(erityisesti

Henkilötietojen Käsitellyt henkilötiedot
käsittelyn
tarkoitukset

Käsittelyn
oikeusperusta
(ja
soveltuvissa
tapauksissa
oikeutettu etu)

keskusteluistasi
asiakaspalvelun
kanssa.

oikeutettu etumme
(Art. 6 (1) (f) GDPR)
(asiakaspalvelumme
kouluttamistarkoituk
siin, asiakaspalvelun
kehittämiseen ja
seurantaan
laatutarkoituksessa,
sekä tarvittaessa
oikeudellisten
vaatimusten
laatimiseen,
esittämiseen tai
puolustamiseen).

Kategoriat
kolmansista
osapuolista,
jotka toimivat
henkilötietojen
vastaanottajina

Henkilötietojen
alkuperä

asiakaspalveluun
kohdistuvat).

Tarvittaessa voimme
säilyttää tietoja myös
lakisääteisten
velvoitteidemme
täyttämiseksi (Art. 6
(1) (c) GDPR).
Näyttääksemme
sinulle ja muille
käyttäjille
sosiaalisessa
mediassa
markkinointisisältöä
sekä muuta sinulle
relevanttia sisältöä
(esim. Facebookin
mukautettujen
kohderyhmien
kautta). Voimme
sisällyttää sinut
mukautettuun
kohderyhmään
voidaksemme tarjota
relevanttia
markkinointisisältöä
tai luoda yleisön
sinun ja muiden
sosiaalisen median
käyttäjien kanssa
profiilisi tietojen
perusteella.

Yhteystietosi (erityisesti
sähköpostiosoite) ja kaikki muut
sellaiset tiedot, joita jaat sosiaalisen
median verkostoon. Jakamiesi
tietojen käsittely määräytyy
yksityisyyden suojaa koskevista
asetuksistasi kyseisellä
verkkoalustalla, kuten nimesi,
käyttäjänimesi, kaverilistasi, kuvasi,
sukupuolesi, sijaintisi ja nykyinen
kaupunkisi.

Järjestämämme
arvonnat, joihin olet
osallistunut ja näihin
liittyvät ilmoitukset
siitä, oletko voittanut
palkintoa.

Yhteystietosi (kuten nimi,
sähköpostiosoite, osoite ja
puhelinnumero) ja muut tiedot,
jotka toimitat meille osallistuaksesi
arvontaan.

Suostumuksesi (Art.
6 (1) (b) GDPR), jota
vaaditaan ja jonka
perusteella tietoja
saadaan. Muutoin
oikeutettu etumme
(Art. 6 (1) (f) GDPR)
(markkinoidaksemm
e Palveluamme).

Sosiaalisen median
verkostot valitsemiesi
yksityisyyden suojaa
koskevien
mieltymysten
mukaisesti näissä
kyseisissä sosiaalisen
median verkostoissa.

Sosiaalisen median
verkostot valitsemiesi
yksityisyyden suojaa
koskevien
mieltymysten
mukaisesti näissä
kyseisissä sosiaalisen
median verkostoissa.

Välttämätöntä
täyttää
sopimuksemme
kanssasi (Art. 6 (1)
(b) GDPR)
(käyttöehtomme
arvonnoista).

Sosiaalisen median
verkostot, joissa
järjestämme kilpailuja
(erityisesti
Facebookissa ja
Instagramissa).

Tiedot saadaan
sinulta.

Voit hallinnoida tietoja, joita
yhteisöpalvelu jakaa meidän
kanssamme lisäämällä omat
mieltymyksesi yksityisyyden suojaa
koskevista asetuksistasi
käyttämälläsi sosiaalisen median
alustalla.

Arvontayhteistyökumppanim

Sosiaalisen median
verkostot, joissa
järjestämme
kilpailuja (katso
sarake vasemmalla).

Henkilötietojen Käsitellyt henkilötiedot
käsittelyn
tarkoitukset

Käsittelyn
oikeusperusta
(ja
soveltuvissa
tapauksissa
oikeutettu etu)

Kategoriat
kolmansista
osapuolista,
jotka toimivat
henkilötietojen
vastaanottajina

Henkilötietojen
alkuperä

me sekä näihin
osallistuvat sponsorit.

Yhteistyökumppanim
me arvonnoissa.

Arvontojen
palveluntarjoajamme
(erityisesti
postipalveluiden
tuottajat).

Arvontojen
palveluntarjoajamme
.

Lisätietoja evästeistä ja vastaavista seurantatekniikoista:
Keräämme yhdessä yhteistyökumppanimme kanssa henkilötietojasi myös evästeiden ja vastaavien
tekniikoiden avulla. Löydät lisätietoja edeltäviä tietoja täydentävästä käsittelystä Evästekäytäntövalintakeskuksemme kautta (johon voit siirtyä verkkosivustomme alatunnisteessa tai sovelluksemme
asetukset-valikossa olevan "Evästekäytäntö"-linkin kautta) ja Eväste ja Seurantatekniikkailmoituksesta,
josta näet, miten ja mihin tarkoitukseen mainoskumppanimme keräävät ja käsittelevät henkilötietojasi
evästeiden ja vastaavien kniikoiden avulla. Evästeitä ja vastaavia tekniikoita käytetään vain
suostumuksellasi tai ilman suostumustasi silloin, kun kyseiset evästeet ja vastaavat tekniikat ovat
ehdottoman välttämättömiä palveluidemme tarjoamiseksi sinulle. Voit vastustaa evästeiden käyttöä ja
peruuttaa antamasi suostumuksesi Evästeet ja mainosvalinnat -valintakeskuksemme kautta ja joissakin
tapauksissa käyttämällä selaimesi asetuksia tai mobiililaitteesi asetuksia.
Lisätietoja yhteistyökumppaneistamme:
Meillä on järjestelyjä tiettyjen televisio- ja Internet-palveluntarjoajien sekä suoratoistolaitteiden
tarjoajien kanssa, mikä tarkoittaa, että nämä yhteistyökumppanit voivat tarjota Palveluitamme
asiakkailleen.
Jos käytät Palveluita jonkin yhteistyökumppanimme kautta, saamme kyseiseltä yhteistyökumppanilta
tiettyjä henkilötietojasi, jotka useimmissa tapauksissa rajoittuvat käyttäjän tunnistenumeroon,
tuotekoodiin ja alkuperämaatietoihin ("Ohjelmointirajapinnan tiedot"). Keräämme näitä tietoja
kumppaneiltamme salliaksemme/todentaaksemme pääsysi Palveluihin. Olemme yhdessä
yhteistyökumppaneidemme kanssa ohjelmointirajapinnan tietojen rekisterinpitäjiä, mikä tarkoittaa, että
olemme kaikki vastuussa siitä, että kyseisiä tietoja käsitellään sovellettavan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti - voit käyttää oikeuksiasi näihin tietoihin suhteessa meihin kaikkiin.
Joissakin harvemmissa tapauksissa saamme henkilötietojasi yhteistyökumppaneiltamme (esimerkiksi
nimesi ja sähköpostiosoitteesi) sen sijaan, että saamme ne suoraan sinulta. Saat lisätietoa tarkoituksista,
jota varten näitä tietoja käytämme rekisteröityessäsi kyseisten yhteistyökumppaneiden palveluihin.
Palveluissa on yleensä kyse tilinhallinnasta tai markkinoinnista.

Kun meillä on tällaisia järjestelyjä yhteistyökumppaneiden kanssa, keräämämme tiedot ja niiden
käyttötavat ovat yleensä rajoitetumpia kuin silloin, kun rekisteröidyt suoraan meille, ja siksi jotkut tämän
Tietosuojailmoituksen kohdat eivät välttämättä ole silloin merkityksellisiä. Nämä yhteistyökumppanit
käyttävät henkilötietojasi erikseen omien tietosuojailmoitustensa mukaisesti. Emme ole vastuussa
yhteistyökumppaneidemme tietosuojakäytännöistä ja kehotamme sinua lukemaan heidän omat
tietosuojailmoituksensa huolellisesti.
Lisätietoja markkinoinnista:
Meiltä tulevat markkinointiviestit:
Haluamme lähettää sinulle markkinointiviestintää, johon kuuluu uutiskirjeemme,
myynninedistämissähköpostiviestit sekä tietoja tuotteista, Palveluista ja kampanjoista, joita me,
yhteistyökumppanimme ja muut organisaatiot, joiden kanssa teemme yhteistyötä, tarjoavat. Saat meiltä
markkinointiviestintää, jos olet luonut tilin ja me olemme saaneet etukäteen suostumuksesi
markkinoinnin lähettämiseen sinulle.
Peruuta markkinointiviestien tilaaminen:
Jos haluat peruuttaa markkinointiviestien tilauksen, voit käyttää jotakin seuraavista menetelmistä:
-

Jos sinulla on tili suoraan meillä, voit muuttaa valintojasi milloin tahansa kirjautumalla alustan
"Tili"-sivulle ja muuttamalla markkinointiasetuksiasi "Viestintä Preferenssit" -osiossa.

Voit myös kieltäytyä markkinoinnista klikkaamalla markkinointisähköposteissamme olevaa tilauksen
peruutuslinkkiä, ottamalla meihin yhteyttä tai lähettämällä sähköpostia Tietosuojavastaavallemme
osoitteeseen DPO@discovery.com.”Jos haluat muuttaa push-ilmoitusasetuksia, siirry mobiililaitteesi
ilmoitusasetuksiin.
Warner Bros. Discovery -yritysperhe
Edellä olevassa taulukossa lueteltujen kolmansien osapuolten lisäksi voimme jakaa henkilötietojasi
tietyille Warner Bros. Discovery -yritysperheeseen kuuluville yrityksille, mukaan lukien tytär- ja
sidosyrityksillemme ja yhteisyrityskumppaneillemme, mutta vain siinä määrin kuin
tietosuojalainsäädäntö sallii ja siinä määrin kuin se on tarpeen, erityisesti edellä olevassa taulukossa
lueteltuihin tarkoituksiin, kuten tuotteidemme ja Palveluidemme tarjoamiseen ja niiden parantamiseen
sekä tiedottamiseen sinua mahdollisesti kiinnostavista tuotteista tai palveluista.
Lakisääteiset vaatimukset ja Palvelujen sekä käyttäjien suojelu:
Luovutamme keräämiämme tietoja, jos uskomme vilpittömässä mielessä, että tietojen luovuttaminen
on: (a) lain edellyttämää (tai tarpeen vastataksemme haasteisiin, etsintäkuulutuksiin,
viranomaispyyntöihin tai vastaaviin menettelyihin, joita meille on toimitettu) tai tarpeen laillisten
oikeuksiemme vahvistamiseksi tai käyttämiseksi; (b) DMCA-ilmoituksemme ja poistamiskäytäntöjemme
ja -menettelyjemme mukaista ja/tai (c) välttämätöntä laillisten oikeuksiemme tai omaisuutemme,
Palveluidemme, sinun tai muiden kolmansien osapuolten suojelemiseksi tai puolustamiseksi tai
Palveluidemme, järjestelmiemme ja asiakkaidemme tai suuren yleisön turvallisuuden varmistamiseksi.
Yhdistelmätiedot:
Voimme yhdistää ja/tai poistaa tietoja siten, että niitä ei enää yhdistetä sinuun tai laitteeseesi. Tämä
Tietosuojailmoitus ei rajoita kykyämme luovuttaa yhdistettyjä tai tunnistamattomia tietoja, joita ei voi

liittää sinuun. Voimme käyttää ja luovuttaa tällaisia tietoja kumppaneillemme, mainostajille ja muille
kolmansille osapuolille harkintamme mukaan.
Ei automaattista päätöksentekoa:
Emme käsittele henkilötietojasi, jotta sinusta tehtäisiin yksinomaan automaattiseen käsittelyyn
perustuvia päätöksiä, mukaan lukien profilointi, joilla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai jotka
vaikuttavat sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi.
2. KANSAINVÄLISET HENKILÖTIETOJEN SIIRROT
Saatamme siirtää sinusta keräämiämme henkilötietoja kolmansille osapuolille tai konsernimme jäsenille,
jotka sijaitsevat Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan talousalueen ("ETA") ulkopuolisissa maissa
(mukaan lukien Yhdysvallat) edellä mainittuihin tarkoituksiin liittyen. Olethan tietoinen siitä, että
Yhdistyneen kuningaskunnan ja ETA:n ulkopuoliset maat eivät välttämättä tarjoa samaa tietosuojan
tasoa kuin Yhdistynyt kuningaskunta ja ETA, vaikkakin meidän suorittamaa henkilötietojesi keräämistä,
tallentamista ja käyttöä säännellään tämän Tietosuojailmoituksen mukaisesti.
Kun siirrämme henkilötietoja Yhdistyneen kuningaskunnan ja ETA:n ulkopuolelle, me:
•

sisällytämme sopimuksiimme kolmansien osapuolten kanssa Yhdistyneen kuningaskunnan
hallituksen tai Euroopan komission (soveltuvin osin) hyväksymät vakiolausekkeet, jotka koskevat
henkilötietojen siirtämistä Yhdistyneen kuningaskunnan ja ETA:n ulkopuolelle (nämä lausekkeet
on hyväksytty GDPR 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti) – voit pyytää kopion tällaisista
vakiolausekkeista Tietosuojavastaavaltamme sähköpostitse osoitteesta DPO@discovery.com; tai

•

varmistamme, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus tai Euroopan komissio (soveltuvin osin)
on pitänyt maata, jossa henkilötietojasi käsitellään, "riittävänä" GDPR 45 artiklan ja samoin
Yhdistyneen kuningaskunnan GDPR version mukaisesti.

Lisätietoa Yhdistyneen kuningaskunnan ja ETA:n ulkopuolella tapahtuvasta tiedonsiirtoa koskevista
säännöistä, mukaan lukien mekanismit, joita käytämme, löydät Euroopan komission
verkkosivuilta täältä ja Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojavaltuutetun toimiston
verkkosivuilta täältä .
3. SINUN OIKEUTESI
Sinulla on tiettyjä henkilötietojasi koskevia oikeuksia. Näitä oikeuksia kuvataan yksityiskohtaisemmin
jäljempänä. Jos haluat lisätietoja näistä oikeuksista tai haluat käyttää jotakin niistä, ota yhteyttä
Tietosuojavastaavaamme sähköpostitse osoitteeseen DPO@discovery.com milloin tahansa tai noudata
alla olevia ehdotuksia.
Jos olet antanut meille suostumuksesi, voit peruuttaa sen milloin tahansa (yleisen tietosuoja-asetuksen
7 artiklan 3 kohta). Suostumuksesi peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suostumuksen
perusteella suoritetun käsittelyn laillisuuteen. Voit peruuttaa suostumuksen liittyen evästeiden ja
vastaavien tekniikoiden käyttöön ja näillä keinoilla kerättyjen henkilötietojen käsittelyä koskevan
suostumuksen erityisesti Hallinnoi määrityksiä -valintakeskuksemme kautta (johon voit siirtyä
verkkosivustomme alatunnisteessa tai sovelluksemme asetukset-valikossa olevan "Hallinnoi määrityksiä"
-linkin kautta).

Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä meidän toimestamme:
•

tietyissä olosuhteissa, jos käsittelemme tietojasi GDPR 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohdan
perusteella (mukaan lukien profilointi) (GDPR 21 artiklan 1 kohta), tai

•

jos käsittelemme tietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin (GDPR 21 artiklan 2 kohta).

Sinulla on myös oikeus pyytää:
•

meiltä pääsyä henkilötietoihisi, joita säilytämme ja saada niistä kopion (GDPR 15 artikla),

•

meitä toimittamaan joitakin henkilötietojasi sinulle tai toiselle rekisterinpitäjälle yleisesti
käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa (GDPR 20 artikla),

•

meitä päivittämään tai korjaamaan henkilötietosi, jos ne ovat virheellisiä (GDPR 16 artikla),

•

meitä poistamaan henkilötietosi (mukaan lukien tilisi) järjestelmistämme tietyissä olosuhteissa
(GDPR 17 artikla),

•

meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tietyissä olosuhteissa (GDPR 18 artikla).

Lisäksi, jos olet sijoittautunut Ranskaan niin sinulla on oikeus:
•

laatia ohjeet henkilötietojesi käytöstä kuolemasi jälkeen (Ranskan tietosuojalain 85 artikla),

•

rekisteröityä Bloctel-listalle, jolla voidaan kieltää kylmäsoitot. Tämä on ilmainen palvelu
(Ranskan kuluttajasuojalain 223–1 §).

Jos haluat päästä käsiksi henkilötietoihisi tai poistaa ne, voit lähettää pyyntösi täyttämällä seuraavan
lomakkeen:
Tietoihin pääsy- ja poistopyynnöt
Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyttä (katso kohta ”Miten ottaa meihin yhteyttä?” alla) ja lähettää
pyyntösi.
Huomioithan, että jos olet aktiivinen tilaaja, niin tilauksesi on päätyttävä ennen kuin voimme poistaa
tilisi. Jos käytät Palveluita jonkin yhteistyökumppanimme kautta, kyseisen yhteistyökumppanin tilin
kautta tekemäsi Palveluiden tilaus on peruutettava.
Kun poistamme henkilötietojasi, poisto voi koskea vain Palveluita eikä muita tarjoamiamme palveluita.
Sinun on tehtävä erilliset pyynnöt jokaiselle tilille, jotka olet mahdollisesti perustanut Palveluihin pääsyä
varten tai muiden tarjoamiemme palveluiden käyttämistä varten.
Katsothan Käyttöehdoistamme tietoja peruutusoikeuksistasi.
Harkitsemme kaikkia edellä mainittuja pyyntöjä ja annamme vastauksen kohtuullisen, enintään
sovellettavan lain edellyttämän ajan kuluessa. Huomaathan kuitenkin, että tietyissä olosuhteissa edellä
mainittuja oikeuksia voidaan rajoittaa. Jos tällainen poikkeus pätee tilanteeseen, niin kerromme siitä,
kun vastaamme pyyntöösi. Saatamme pyytää sinua antamaan meille tietoja, jotka ovat tarpeen
henkilöllisyytesi varmistamiseksi, ennen kuin vastaamme pyyntöösi.
Sinulla on myös oikeus tehdä valitus paikallisille tietosuojaviranomaisille Yhdistyneessä
kuningaskunnassa tai ETA-alueella, jos uskot, ettemme ole noudattaneet sovellettavia tietosuojalakeja.
Paikallinen viranomainen vaihtelee asuinmaastasi riippuen. ETA-alueella voit tutustua Euroopan

tietosuojaneuvoston verkkosivustoon ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Yhdistyneen kuningaskunnan
tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivustoon saadaksesi lisätietoja siitä, miten voit ottaa yhteyttä
paikalliseen tietosuojaviranomaiseen. Voit myös tietyissä olosuhteissa hakea oikeussuojaa paikallisissa
tuomioistuimissa, jos uskot, että tietosuojaoikeuksiasi on loukattu.
4. KUINKA SUOJAAMME LASTEN HENKILÖTIETOJA?
Palvelut on yleensä suunnattu aikuisille, eikä niitä ole tarkoitettu alle kuudentoista (16) vuoden ikäisten
lasten käyttöön. Emme kerää emmekä tule tietoisesti keräämään tietoja alle 16-vuotiailta ilman
valvontaa olevilta lapsilta. Jos sinulla on kysyttävää lasten yksityisyyttä koskevista käytännöistämme tai
jos haluat pyytää meitä poistamaan lapsesi antamat henkilötiedot, otathan yhteyttä sähköpostitse
osoitteeseen DPO@discovery.com.
5. KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJA?
Säilytämme keräämiämme tietoja niin kauan kuin on tarpeen Palveluiden tarjoamiseksi, kohtuullisesti
tarpeen sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten tiedot annoit, tai liiketoimintamme tarkoituksiin, tai
niin kauan kuin laki sitä edellyttää.
Kyseisen ajanjakson jälkeen ryhdymme toimenpiteisiin poistaaksemme henkilötietosi (mukaan lukien
kaikki tilit, jotka olet perustanut Palveluiden käyttöä varten).
Evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla kerättyjen henkilötietojen osalta löydät lisätietoja siitä,
kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään Evästekäytäntö-valintakeskuksemme kautta (johon voit siirtyä
verkkosivustomme alatunnisteessa tai sovelluksemme asetukset-valikossa olevan "Evästekäytäntö linkin kautta).
Joissakin tilanteissa saatamme anonymisoida henkilötietosi (niin että niitä ei voida enää yhdistää sinuun)
tutkimus- tai tilastointitarkoitusta varten, jolloin voimme käyttää näitä anonymisoituja tietoja
määräämättömän ajan ilman erillistä ilmoitusta sinulle.
6. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOT, PALVELUT JA OMINAISUUDET
Palvelumme voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin (esim. verkkokauppoihin,
jotka tarjoavat tuotteita ostettavaksi), kolmansien osapuolten liitännäisiä (esim. sosiaalisen median
painikkeet) ja kolmansien osapuolten ominaisuuksia (esim. bannerimainoksia). Nämä kolmansien
osapuolten palvelut voivat kerätä tietoja sinulta tai sinusta, kun olet vuorovaikutuksessa niiden kanssa,
ja joissakin tapauksissa ne voivat seurata toimintaasi muun muassa evästeiden tai muiden
seurantatekniikoiden avulla ilman, että sinun tarvitsee olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Emme ole
vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten sisällöstä tai käytännöistä, ja niiden tekemään tietojesi
keräämiseen, käyttöön ja luovutukseen sovelletaan niiden tietosuojailmoituksia, ei tätä
Tietosuojailmoitusta. Kehotamme sinua lukemaan näiden kolmansien osapuolten tietosuoja- ja
turvallisuusilmoitukset.
7. MITEN OTTAA MEIHIN YHTEYTTÄ?

Meillä on Tietosuojavastaava, joka voi auttaa kaikissa henkilötietojen käsittelyä tai kolmansien
osapuolien kumppaneita koskevissa kysymyksissä. Tietosuojavastaavaamme voi ottaa yhteyttä
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen DPO@discovery.com.

