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1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: MTV Oy 

Y-tunnus: 1093944-1 

Postiosoite: 00033 MTV3 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Nimi: Tietosuojavastaava 

Sähköposti: tietosuojavastaava@mtv.fi 

3. Rekisterin nimi 

MTV:n asiakasrekisteri. 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: 

• asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, 

• palvelun toteuttaminen, 

• asiakastapahtumien varmentaminen, 

• asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, 

• markkinointi, 

• analysointi ja tilastointi, 

• mielipide- ja markkinatutkimukset sekä 

• muut vastaavat käyttötarkoitukset. 

Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Bonnier -konserniin kuuluvissa muissa suomalaisissa 

yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: 

• yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet, 

• rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen 

yksilöivä tunnus, 

• ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli, 
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• asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, 

asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot 

sekä peruutustiedot, 

• viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten 

selailu- ja hakutiedot, 

• nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut, 

• asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, 

• mahdolliset luvat ja suostumukset, 

• mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä 

• mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot. 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti: 

• asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla 

vastaavalla tavalla, 

• evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla, 

• Bonnier-konserniin kuuluvien suomalaisten yhtiöiden henkilörekistereistä 

• Kolmannen osapuolen keräämistä rekistereistä  kuten VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin 

osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista 

yksityisistä ja julkisista rekistereistä. 

 

7. Evästekäytäntö 

Sivustolla käytettävät evästeet 

Keräämme Sivustolla käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden 

vastaavien tekniikoiden avulla. 

Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka Internet-selaimesi tallentaa päätelaitteeseesi käyttäjän 

tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja 

käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä 

sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Pyrkimyksenämme on näin 

kehittää palveluamme käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi. 

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja: 

·         käyttäjän IP-osoite; 

·         kellonaika; 

·         käytetyt sivut ja niillä käytetty aika; 

·         selaintyyppi, päätelaitteesi käyttöjärjestelmä; 



·         mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut Sivustolle, ja mihin verkko-osoitteeseen käyttäjä 

siirtyy Sivuston käyttämisen jälkeen; ja 

·         miltä palvelimelta ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut Sivustolle 

Sivusto saattaa sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, 

evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi 

sivustollamme. 

Evästeet kolmansien osapuolien sivuilla 

Sivustollamme käytettävien evästeiden lisäksi evästeitä hyödynnetään myös oman mainontamme 

kohdentamiseen kolmansien osapuolien sivustoilla. Toimimme yhteistyössä verkkomainonnan 

teknologiaan erikoistuneiden yritysten kanssa. Näiden yhteistyökumppanien evästeiden ja muiden 

tekniikoiden avulla keräämien tietojen perusteella mainoksiamme voidaan kohdentaa aiempaan 

verkkokäyttäytymisen ja muiden tekijöiden perusteella niille verkon käyttäjille, joita mainoksemme 

todennäköisesti kiinnostavat eniten. Kohdentamisessa voidaan tällöin hyödyntää myös Sivustomme 

ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa. 

Yhteistyökumppanimme ja me voimme lisäksi kerätä tietoja siitä, kuinka tehokkaita lähetetyt 

mainoksemme ovat. Tässä tarkoituksessa voimme kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja: 

·         [tieto siitä, kuinka monta kertaa tietty mainos on näytetty selaimessa; 

·         tieto siitä, onko mainos avattu; ja 

·         tieto siitä, johtiko mainoksen avaaminen tuotteen ostamiseen verkkokaupassa] 

Evästeiden ja kohdennetun mainonnan estäminen 

Voit halutessasi itse hallinnoida, missä laajuudessa suostut evästeiden käyttöön ja mainonnan 

kohdentamiseen. 

Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Huomaathan, että evästeiden poiston 

seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi. 

Mikäli et halua, että mainontaa kohdennetaan kiinnostusalueidesi mukaan, voit estää kohdentamisen 

alempana olevan linkin kautta. Kohdentamisen estämisen jälkeen sinulle näytetään yhtä paljon 

mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainoksia ei ole valittu kiinnostusalueidesi mukaan. 

Voit estää kohdentamisen täällä.   

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle 

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti: 

• suora- ja internetmarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä 



• mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin. 

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Tarkastus- ja oikaisuoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta 

koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun 

osoitteeseen. 

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle 

rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. 

Kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 

suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta 

samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi 

olla yhteydessä postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. 

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Manuaalinen aineisto 

Manuaalista aineistoa ei ole. 

Sähköisesti tallennetut tiedot 

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä 

puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana 

järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka 

ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden 

varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt 

henkilöt. 

 


