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MTV Oy (Y-tunnus: 1093944-1) järjestää www.mtv3.fi –sivustolla, yhteistyössä Oy Finnmatkat Ab:n kanssa, 
markkinointiarpajaiset. Rekisterinpitäjänä toimiva MTV Oy kunnioittaa yksityisyyden suojaa ja on 
sitoutunut suojaamaan markkinointiarpajaisiin osallistuvien henkilöiden yksityisyyttä. Tässä 
tietosuojaselosteessa informoidaan osallistujia koskevien henkilötietojen käsittelystä ja rekisterinpitäjän 
tietosuojakäytännöistä. Henkilötiedoilla tarkoitetaan osallistujaa koskevia tietoja, jotka voidaan tunnistaa 
tiettyä osallistujaa koskeviksi, kuten nimi, osoite ja sähköpostiosoite.  
 
Pyydämme osallistujaa lukemaan koko tämän asiakirjan ennen markkinointiarpajaisiin osallistumista.  
 
1. Tietojen käsittelyn yleiset periaatteet 
 
Henkilötietoja käsitellään markkinointiarpajaisten järjestämistä ja voittajalle ilmoittamista varten. 
Rekisterinpitäjä noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita tähän sovellettavia, Suomen 
lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa. 
Rekisterinpitäjä pyrkii asianmukaisin toimenpitein estämään ja minimoimaan uhat koskien luvatonta pääsyä 
henkilötietoihin, niiden sopimatonta käyttöä ja mahdollista epätarkkuutta. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat 
vaitiolovelvollisia saamistaan tiedoista. 
 
Kun markkinointiarpajaiset ovat päättyneet ja voittaja(t) ovat selvillä, osallistujien tiedot sisältävä rekisteri 
poistetaan. Tietoja voidaan säilyttää markkinointiarpajaisten jälkeen kohtuullinen aika 
markkinointiarpajaisten tulosten varmistamiseksi ja palkintojen toimittamiseksi. 
 
2. Kerätyt tiedot, tietolähteet ja tietojen eheys 
 
Rekisterissä ylläpidetään osallistujien seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:  
 

- nimi- ja osoitetiedot 
- sähköposti 

 
Tiedot kerätään osallistujalta itseltään markkinointiarpajaisten sääntöjen mukaisesti, 
markkinointiarpajaisiin osallistumisen yhteydessä.  
 
Rekisterinpitäjä voi omasta aloitteestaan tai osallistujan pyynnöstä täydentää, korjata tai poistaa 
epätäydellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita henkilötietoja. 
 
3. Tietojen luovuttaminen  
 
Tietoja ei luovuteta suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja 
mielipidetutkimuksia. Jos osallistuja on antanut erillisen suostumuksen, voidaan tietoja luovuttaa 
markkinointiarpajaisten järjestäjälle ja muille yhteistyötahoille lukuun ottamatta sähköisen 
suoramarkkinointiluvan antaneiden tietoja, jotka voidaan luovuttaa suostumuksen yhteydessä mainituille 
tahoille. Tietoja voidaan poikkeuksellisesti luovuttaa kolmansien osapuolien käyttöön lain tai viranomaisen 
vaatimuksesta, sovellettavien käyttöehtojen täytäntöönpanemiseksi ja mahdollisten ehtorikkomusten 
tutkimiseksi ja –sivuston palvelun turvallisuuden takaamiseksi. 
 
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen osalta osa tiedoista voi sijaita fyysisesti rekisterinpitäjän 
ulkopuolisilla palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja ei siirretä tai 
luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
4. Rekisterin suojaus  
 
Rekisteri säilytetään rekisterinpitäjän salasanoin suojatuilla palvelimilla, jolloin pääsy niiden sisältämiin 
tietoihin on vain Rekisterinpitäjällä ja teknisellä ylläpitäjällä. Tietojen käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin 
ja salasanoin. Rekisteri on suojattu tarpeellisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. Tiedot kerätään 



yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattuja käyttäjätunnuksella, salasanalla, palomuurilla ja muilla 
teknisillä keinoilla. Palvelimet, joilla ylläpidetään tietokantoja, sijaitsevat lukituissa tiloissa. Tietokantoja 
pääsevät käsittelemään vain rekisterinpitäjän siihen erikseen valtuuttamat henkilöt. 
 
5. Evästeet 
 
Rekisterinpitäjä käyttää sivustollaan sen tekniseksi toteuttamiseksi väliaikaisia evästeitä (cookie). Eväste on 
pieni tiedosto, joka siirtyy osallistujan tietokoneelle ja jonka avulla sivusto voi ylläpitää istuntoa sen käytön 
ajan. Käytettyjen evästeiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä kävijää. Siirretyt evästeet eivät myöskään 
mahdollista osallistujan kiintolevyllä olevien tietojen tutkimista. 
 
Rekisterinpitäjä ei tallenna eikä tutki evästeiden välittämää tietoa. Osallistuja voi kieltää evästeet 
selaimestaan muuttamalla sen asetuksia, mikä voi aiheuttaa häiriöitä sivuston käytössä tai sen 
toimimattomuuden. 
 
6. Tarkastus- ja kielto-oikeus 
  
Osallistujalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot maksutta kerran vuodessa. Kun 
Osallistuja käyttää tarkastusoikeuttaan hänen tulee lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle 
alla mainittuun osoitteeseen. Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin ilmoittamalla 
tästä rekisterinpitäjälle. 
 
7. Muutokset 
 
Tähän tietosuojaselosteeseen voi tulla muutoksia, jotka julkaistaan tällä sivustolla. Muutoksilla ei heikennetä 
käyttäjien oikeuksia ilman osallistujan suostumusta. Rekisterinpitäjä informoi osallistujia olennaisista 
muutoksista erikseen sivustolla, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. 
 
8. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö: 
 
Osallistujalla on mahdollisuus koska tahansa ottaa yhteys rekisterinpitäjään alla olevaan osoitteeseen. 
 
MTV Oy  
Y-tunnus:  1093944-1 
Osoite:  00033 MTV3 
Puhelin:  010 300 300  
E-mail:  etunimi.sukunimi@mtvmedia.fi 
www:  www.mtv3.fi  
Yhteyshenkilö:  Vastaava tuottaja Liisa Siitonen 


