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Mitä Clear Channelin yritystä tämä ilmoitus koskee?
Tämä tietosuoja- ja evästeilmoitus (”ilmoitus”) koskee Clear Channel Internationalin verkkosivustoja,
mukaan lukien www.clearchannelinternational.com, jonka rekisteröity osoite on: 33 Golden Square,
London W1F 9JT, Iso-Britannia; sekä kaikkia muita Clear Channel International -konsernin
tytäryhtiöiden tai sisaryritysten verkkosivustoja, jotka ovat nähtävissä tässä (”Clear Channel”, ”me”,
”meitä” tai ”meidän”) sekä kaikkia Clear Channelin hallitsemia mobiilisovelluksia, verkkolomakkeita
ja -tilauksia, tuotteita tai palveluja ja sosiaalisen median kanavia, joissa annetaan linkki tähän
ilmoitukseen (jokainen erikseen ”alusta” ja yhdessä ”alustat”).
Jokaista alustaa hallitsee kyseinen Clear Channel -yritys käyttöehdoissa määritellyllä tavalla.
Miksi tämä ilmoitus on tärkeä?
Clear Channel on sitoutunut suojelemaan henkilötietojasi sisäisten käytäntöjemme sekä soveltuvien
eurooppalaisten lakien mukaisesti.
Tämä ilmoitus antaa sinulle tietoa meille alustojen kautta antamiesi henkilötietojen keräämiseen,
käyttämiseen ja julkistamiseen liittyvistä käytännöistämme. Tietoja annetaan esimerkiksi mainonnan,
kilpailujen, tarjousten tai markkinoinnin yhteydessä tai mahdollista työsuhdettasi varten. Siinä
selitetään myös tietosuojaoikeutesi, mukaan lukien oikeus vastustaa joitakin Clear Channelin
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suorittamia tietojenkäsittelytoimia. Lisätietoja oikeuksistasi sekä siitä, kuinka niitä käytetään, on
annettu kohdassa ”Sinun oikeutesi".
”Henkilötiedot” tarkoittavat henkilökohtaisia tietoja, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa henkilönä tai
jotka liittyvät tunnistettavaan henkilöön soveltuvien EU:n lakien (ja etenkin EU:n yleisen tietosuojaasetuksen) määritysten mukaan.
Miten keräämme henkilötietoja ja miksi?
Rekisterinpitäjä on Clear Channel International.
Saatamme kerätä henkilötietoja seuraavissa tapauksissa:
1. Luvallasi:
•

•

kun ilmoittaudut markkinointilistoillemme, sosiaalisen median sivuillemme (kampanjoihimme,
kilpailuihimme, tarjouksiimme tai markkinointiviestintäämme (yhdessä ”markkinointi ja
mainostus”), joista ilmoitetaan sosiaalisen median kanavien, sähköpostin, postin tai muiden
viestintäkanavien kautta); ja
jos päätät osallistua aktiivisesti kokemusperäiseen kampanjaan esimerkiksi interaktiivisen
mainoksen tai kilpailun QLR-koodin kautta ja meidän on voitava tunnistaa sinut tai pyytää sinulta
yhteystietoja, pyydämme siihen suostumuksesi ja kerromme samalla, kuinka käytämme
kyseisiä tietoja.

2. Suorittaaksemme sopimuspohjaiset velvoitteemme:
•
•
•
•
•
•

ehtojemme mukaisesti, kun rekisteröidyt tuotteitamme tai palvelujamme varten;
tarkistaaksemme henkilöllisyytesi;
kun rekisteröidyt osallistuaksesi johonkin Clear Channelin tapahtumaan;
tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvän asiakaspalvelun toimittamiseksi;
liisaus- ja muita varojen järjestelyjä tehtäessä; ja
jos haet työpaikkaa jostakin Clear Channel -yrityksestä, meidän on ehkä ryhdyttävä tarvittaviin
toimiin ennen työsopimuksen tekemistä kanssasi, kuten tarkistamaan pätevyytesi tai oikeutesi
työskennellä maassa, jossa hakemasi työpaikka on.

3. Oikeutettuja liiketoimintaetujamme varten, joita ovat:
•
•
•
•
•
•
•

markkinointi- ja mainontaviestien lähettäminen sinulle, jos emme tarvitse lupaasi;
antaaksemme sinulle pääsyn pyytämiisi tuotteisiin ja palveluihin tai alustojemme erityisiin
materiaaleihin tai tietoihin;
asiakastutkimuksiin, kilpailuihin, tarjouksiin tai kyselyihin tarjoamasi palautteen tai mielipiteiden
käsitteleminen;
puhelujesi tallentaminen koulutus- ja/tai valvontatarkoituksiin;
tiedustelujesi tarkistaminen voidaksemme auttaa sinua paremmin tai tutkia mahdollisesti
tekemäsi valitukset; ja
parantaaksemme palveluamme, jossa analysoimme trendejä alustojemme hallinnoimiseksi;
valvoaksemme erilaisuuttamme ja osallistamistamme; ja
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•

voidaksemme tunnistaa sinut hallinnollisia tarkoituksia varten.

4. Vaatimustenmukaisuus-, lakisääteisiä tai sääntelytarkoituksia varten:
•
•
•
•

tarkistaaksemme henkilöllisyytesi osana työsuhteen seulontaprosessia sekä rahanpesua
estäviä säännöksiä varten;
ilmoittaaksemme asianmukaiselle viranomaiselle toiminnasta, jonka epäilemme rikkovan
soveltuvia lakeja tai asetuksia.
suojellaksemme elintärkeitä etuja sekä taataksemme tietoturvan, petosten estämisen ja
palvelujen tarjoamisen (esimerkiksi palvelun väärinkäytön käsitteleminen).
noudattaaksemme EU:n tai jäsenvaltion lakeja rikosten estämiseksi, tutkimiseksi,
havaitsemiseksi tai käsittelemiseksi tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien
estämiseksi.

Mitä henkilötietoja keräämme?
Henkilötietotyypit
Käsittelemiämme henkilötietoja saattavat olla (niihin rajoittumatta) seuraavien tietojen yhdistelmät:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

nimi, posti- ja sähköpostiosoite, puhelinnumero, ammatti ja muut yhteystiedot;
jos olet vuokranantaja, tiedot varojen omistuksesta;
erityisryhmiin kuuluvat (arkaluonteiset) henkilötiedot, kuten rotu tai sukupuoli, kun haet meiltä
työpaikkaa – katso jäljempää kohta Erityisryhmiin kuuluvat henkilötiedot;
missä kuulit meistä;
tiedot valituksista;
tiedot, joita saatat antaa meille vapaaehtoisesti täyttäessäsi jonkin alustoillamme olevan
lomakkeen tai alustoillamme olevia ”vapaan tekstin” ruutuja (ts. tyhjiä ruutuja, joihin voit lisätä
kommentteja);
toimiessasi kanssamme, mukaan lukien tiedot henkilökohtaisista tai ammattimaisista
kiinnostuksen kohteistasi, tarpeistasi tai mielipiteistäsi, väestötiedot, kokemukset tuotteistamme
ja palveluistamme ja yhteystietovalinnat;
jos haet työpaikkaa, ansioluettelosi ja mahdolliset taustatietosi, joita saatamme saada
suosittelijoiltasi, LinkedIn-profiilistasi tai rekrytointifirmalta, jonka kanssa mahdollisesti toimit;
tiedot rahoitus- tai kirjanpidollisista transaktioista, joita olet tehnyt alustoillamme tai muutoin,
mukaan lukien pankki-/luottokorttitiedot, laskutustiedot ja/tai toimitusosoite (jos maksat jotakin
verkkosivuillamme); ja/tai
väestö- ja yhteystiedot muista lähteistä, kuten julkisista tietokannoista, yhteisiltä
markkinointikumppaneilta, sosiaalisen median alustoilta (mukaan lukien ihmiset, joiden kanssa
olet ystävä tai muuten yhteydessä) sekä muilta kolmansilta osapuolilta;
tekniset tiedot, mukaan lukien paikkatiedot, Internet-protokollan (IP) osoite, josta tietokoneesi
yhdistetään Internetiin, kirjautumistietosi, selaintyyppi ja -versio, aikavyöhykeasetus, selaimen
laajennusosien tyypit ja versiot, käyttöjärjestelmä ja alusta.
verkkoselaustoimintasi alustoillamme; mukaan lukien URL-osoitteet (Uniform Resource
Locators), WWW-sivustolinkit alustoillemme, alustoiltamme ja niiden kautta tai sosiaalisen
median kanavat (mukaan lukien päivämäärä ja aika), latausvirheet, tietyillä sivuilla käyntien
kesto, sivujen interaktiotiedot (kuten selaus, napsautukset ja hiirellä osoittaminen), markkinointiinteraktiot sähköpostitse (mukaan lukien se, avataanko sähköpostiviesti, milloin ja kuinka monta
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•

kertaa se avataan); sekä sivulta pois siirtymiseen käytetyt menetelmät;
laitteet, joilla olet päässyt tuotteisiimme ja palveluihimme (mukaan lukien laitteen merkki, malli
ja käyttöjärjestelmä, IP-osoite, selaintyyppi ja mobiililaitteen tunnisteet).

Joissakin tapauksissa pyydämme lisähenkilötietoja, jotta voimme antaa sinulle mahdollisimman
asiaankuuluvan vasteen. Jos et anna henkilötietoja niitä pyydettäessä, pääsysi palveluun tai kykymme
auttaa sinua saattaa olla rajattua.
Arkaluonteiset tai ”erityisryhmiin kuuluvat” henkilötiedot
”Arkaluonteiset tai ”erityisryhmiin kuuluvat” henkilötiedot” tarkoittavat seuraaviin piirteisiin
mahdollisesti liittyviä henkilötietoja: rotu, etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, ammattiyhdistysten
jäsenyydet, fyysiset tai psyykkiset sairaudet, geneettiset tai biometriset tiedot, joista sinut voidaan
tunnistaa, sukupuolielämäsi tai sukupuolinen suuntautuminen, uskonnolliset tai filosofiset vakaumukset
tai tehty rikos tai väitetty rikoksen tekeminen tai siihen liittyvät menettelyt. Jos annat meille
arkaluonteisia henkilötietoja, säilytämme niitä turvallisesti ja kohtuullisen ajan ja käytämme niitä vain
tarkoituksiin, joita varten ne on annettu.
Jos alueesi laki sen sallii, voimme pyytää sinua antamaan vapaaehtoisesti rotuun, uskontoon tai muihin
erityisryhmiin kuuluvia henkilötietojasi osana Clear Channelin rekrytointimenettelyä, jotta voimme
valvoa tasa-arvoisuutta ja erilaisuutta koskevia velvoitteitamme (voit halutessasi olla antamatta niitä).
Mikäli laki niin sallii tai vaatii (mikä vaihtelee lainkäyttöalueittain), saatamme pyytää, että ilmoitat omaaloitteisesti asiaankuuluvat sairaustilat, jotta voimme antaa sinulle pääsyn tiloihimme yleistä terveyttä
koskevien hallituksen ohjeiden mukaisesti. Tarkistamme jatkuvasti menettelyjämme varmistaaksemme,
että ne täyttävät alueesi suositukset.
Jos meidän on käsiteltävä arkaluonteisia henkilötietojasi jotakin muuta tarkoitusta varten ja laki niin
vaatii, pyydämme sinulta siihen nimenomaista suostumusta.
Yleisön käyttäytymismittarit

Anonymisoitujen tietojen käyttö
Saatamme hankkia tai kerätä anonymisoituja, yhdistettyjä tietosarjoja, jotka liittyvät OOHmainontaamme (kuten mainostaulut, katu-, tie-, pääväylä- ja liikkuvat taulut), tai tietojentarjoajilta
saatavia anonymisoituja ja yhdistettyjä transaktio- ja ostohistoriatietoja. Teemme tämän
ymmärtääksemme paremmin ihmisiä, jotka näkevät mainostajiemme puolesta esittämämme
mainokset. Emme pyri analysoimaan henkilötietoja.

SDK- ja mobiilitiedot
Aika ajoin teemme yhteistyötä datakumppaneiden kanssa, jotka käyttävät sovellusten
ohjelmistokehityssarjoista (SDK) saatuja tietoja, GPS-tietoja tai muita tietoja, jotka on saatu
mobiililaitteen IP-osoitteesta (jos käyttäjä on antanut luvan näiden tietojen jakamiseen). Nämä tiedot
auttavat meitä tarjoamaan käsityksen laajamittaisesta yleisön käyttäytymisestä.
Matkapuhelimen signaali- ja SDK-tiedot
Käyttäjien luvalla matkapuhelinverkot saattavat tarjota tietoja, jotka perustuvat kyseistä verkkoa
käyttävien matkapuhelimien paikallistetuista signaaleista saatuihin anonymisoituihin, yhdistettyihin
tietoihin. Nämä tiedot antavat meille käsityksen mainostemme läheisyydessä olevan yleisön
käyttäytymisestä ryhmätasolla.
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”SDK” tarkoittaa ”ohjelmistokehityssarjaa (software development kit)”. Se on koodi, joka on
sisällytetty sovellukseen paikkatietojen ja muiden tilastotietojen keräämistä varten. Kun käyttäjä
asentaa nämä sovellukset laitteeseensa, hänellä on mahdollisuus antaa suostumuksensa tietojensa,
kuten henkilötietojen, rajallisten osien keräämiseen sovelluksen käytön helpottamiseksi sekä
jaettavaksi sovelluksentarjoajan kaupallisten kumppaneiden kanssa. Käyttäjät voivat perua
suostumuksensa tietojen jakamiseen milloin tahansa sovelluksen asetuksissa.
Clear Channel saa huolellisesti valituilta, yleisen tietosuoja-asetuksen sääntöjä noudattavilta
datakumppaneilta anonymisoituja, yhdistettyjä tietosarjoja, jotka auttavat meitä ja
datakumppaneitamme ymmärtämään parhaiten kuluttajaväestötietoja ja toimintaa tositilanteissa.
Geoaitaus (mukaan lukien mobiilimainonnan uudelleenkohdentaminen)
”Geoaitaus” on sijaintiin perustuva palvelu, jossa sovellus tai muu ohjelmisto käyttää GPS-, RFID-, Wi-Fitai matkapuhelintietoja esiohjelmoidun toiminnan laukaisemiseen, kun mobiililaite tai RFID-tunniste ylittää
virtuaalisen rajan, joka on asetettu maantieteellisen sijainnin ympärille ja muodostaa ns. geoaidan.
Majakoita on asennettu Clear Channelin tauluihin useissa paikoissa. Nämä majakat lähettävät
passiivisesti ”geoaidan” sisällä olevan sijaintisignaalin, joka voidaan havaita mobiililaitteilla. Jos olet
antanut mobiililaitteellesi luvan muodostaa yhteyden majakoihin sovelluksen tai laitteesi asetusten
kautta, mobiililaitteesi saattaa yrittää muodostaa yhteyden näihin mainostauluihin asennettuun
majakkaan ja jakaa sijaintitietonsa näille majakoille, kun olet majakan geoaidan sisällä.
Clear Channel ja liikekumppanimme saattavat käyttää näitä tietoja yleisön käyttäytymisen
ymmärtämiseen, ja liikekumppanit saattavat lähettää kohdistettuja viestejä suostumuksen antaneille
laitteille lähellä olevan mainoksen sisällöstä, kun kyseiset laitteet ovat taulujemme lähellä. Käyttäjät
voivat perua suostumuksensa sijaintitietojen jakamiseen majakoiden kanssa milloin tahansa
matkapuhelimensa asetuksissa. Jos et ole antanut lupaa jakaa mobiililaitteidesi tietoja, niitä ei jaeta.
Kaikki Clear Channelin käyttämät tiedot tai tiedot, joita sen kumppanit jakavat sen kanssa, yhdistetään
ja anonymisoidaan, emmekä säilytä yksittäisten henkilöiden tietoja tai tunnista, jäljitä tai profiloi heitä
tai kohdista toimintaamme heihin.
Taulujemme konenäköohjelmisto
Konenäköohjelmistoa käytetään vakiona OOH-mainosalalla (kuten mainostaulut, katu-, tie-, pääväyläja liikkuvat taulut). Kun konenäköteknologiaa käytetään, mukaan lukien tapaukset, joissa Clear Channel
tai sen kumppanit käyttävät sitä kampanjoihin, käytössä on näyttöön asennettu kamera, joka pystyy
tunnistamaan näyttöä katsovien ihmisten perusominaisuudet (esimerkiksi se saattaa havaita näytön
edessä tapahtuvan liikkeen, tai korkeuden, sukupuolen tai hiusten värin)personoidakseen näkemänsä
mainoksen. Esimerkiksi interaktiivinen mainos saattaa näyttää aurinkolasit naisella tai miehellä sen
mukaan, kumman sukupolven edustaja katsoo näyttöä, tai liikkua sen edessä olevan henkilön liikkeen
mukaan Se saattaa myös tallentaa mainostemme näennäisen vaikutuksen henkilöön (esimerkiksi
henkilön ilmeitä tai sitä, kuinka kauan hän katsoi mainosta).

Jos Clear Channel tai jokin kumppanimme käyttää konenäköteknologiaa, sen tallentamat henkilötiedot
tallennetaan ja säilytetään vain tilapäisesti. Käytettyä ohjelmistoa koskevat tiukat tunnistamattomaksi
tekemisen, tietosuojan ja lähes välittömän muistin tyhjentämisen menettelyt. Toimimme
ohjelmistontarjoajien kanssa, joille on tehty tietosuojan vaikutusarviot ja jotka ovat allekirjoittaneet
sopimuksen soveltuvien tietosuojalakien noudattamisesta. Clear Channel ei pyri tunnistamaan sinua
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konenäköohjelmistosta. Emme ole kiinnostuneita yksittäisten henkilöiden profiloinnista. Sen sijaan me
ja datakumppanimme anonymisoimme ja yhdistämme kaikki tiedot suuriksi tietosarjoiksi voidaksemme
ymmärtää paremmin eri ihmistyyppien reaktioita mainoksiin, joita esitämme mainostajiemme puolesta.

Sinun oikeutesi

Yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaan sinulla on henkilötietoihisi
liittyviä oikeuksia. Näitä oikeuksia ovat (lakisääteisistä ja säännösten edellyttämistä vaatimuksista
riippuen):
Oikeus korjata henkilötiedot
Jos ilmoitat meille, etteivät henkilötietosi pidä enää paikkaansa, korjaamme tai päivitämme ne (jos se
on mahdollista ja laillista).
Oikeus pyytää henkilötietojen poistamista tai rajoittamista
Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi tai rajoittamaan niiden käsittelyä joissakin tilanteissa,
esimerkiksi jos emme enää tarvitse niitä tai jos peruutat suostumuksesi (jos suostumuksesi oli
käsittelymme perusteena). Jos olemme jakaneet henkilötietojasi toisille, ilmoitamme heille tietojen
poistamisesta mahdollisuuksien mukaan.
Oikeus peruuttaa suostumus
Sinulla on oikeus olla osallistumatta suoramarkkinointiin tai sitä varten tehtyyn profilointiin milloin
tahansa. Jos olet milloin tahansa antanut meille luvan käsitellä henkilötietojasi edellä mainituissa
tilanteissa tai tarkoituksissa muttet enää halua, että henkilötietojasi käsitellään kyseisellä tavalla, voit
perua suostumuksesi painamalla jotakin tilauksen lopetustoimintoa tai lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen mydata@clearchannelint.com
Oikeus pyytää tietojen siirtämistä
Voit pyytää meitä lähettämään sinulle henkilötietosi (jotka annoit meille tai jotka saimme tarkkailemalla
toimintaasi alustoillamme) yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa, jotta voit lähettää ne
jollekin toiselle rekisterinpitäjälle.
Oikeus vastustaa
Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tietyissä tilanteissa (etenkin, jos meidän ei tarvitse käsitellä
tietoja sopimuksen alaisen tai muun lakisääteisen vaatimuksen täyttämiseksi tai jos käytämme tietoja
suoramarkkinointiin silloin, kun suostumuksesi ei ole käytön perustana).
Oikeudet automaattisen päätöksenteon ja profiloinnin osalta
Sinulla on oikeus olla noudattamatta päätöstä, joka perustuu täysin automaattiseen käsittelyyn tai
profilointiin, jolla on oikeudellinen vaikutus tai joka vaikuttaa sinuun samalla tavalla merkittävästi.
Harjoitamme tämäntyyppistä päätöksentekoa vain, jos päätös on tarpeen sopimuksen solmimista tai
toteuttamista varten; tai jos se on Unionin tai jäsenvaltion meihin soveltuvan lain valtuuttama; tai
perustuu nimenomaiseen suostumukseesi.
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Kerromme sinulle aina, jos ryhdymme tällaiseen toimintaan käyttäen henkilötietojasi.
Oikeus tarkastella henkilötietoja
Mikäli laki sen sallii, sinulla saattaa olla oikeus ottaa meihin yhteyttä ja pyytää kopio hallussamme
olevista henkilötiedoistasi. Ennen kuin vastaamme pyyntöösi, saatamme pyytää sinua (i)
varmentamaan henkilöllisyytesi ja (ii) antamaan meille lisätietoja, jotta voimme vastata pyyntöösi
paremmin.
Nämä oikeudet saattavat olla rajoitettuja, esimerkiksi jos pyyntösi täyttäminen paljastaisi jonkun
toisen henkilötietoja ja loukkaisi kolmannen osapuolen oikeuksia (mukaan lukien meidän oikeutemme),
tai jos pyydät meitä poistamaan tietoja, jotka meidän on säilytettävä lain vaatimuksesta tai joiden
säilyttämiseen meillä on laillinen peruste. Asiaankuuluvat poikkeukset sisältyvät sekä yleiseen
tietosuoja-asetukseen että tietosuojalakiin 2018. Ilmoitamme sinulle asiaankuuluvista poikkeuksista,
joiden pohjalta vastaamme tekemiisi pyyntöihin.
Jos haluat käyttää mitä tahansa näistä oikeuksista tai saada muita tietoja, kuten kopion oikeutettujen
liiketoimintaetujemme tasapainotustestistä, voit ottaa meihin yhteyttä jäljempänä olevilla tiedoilla.
Jos tarvitset lisätietoja oikeuksistasi tai tavastamme käyttää henkilötietojasi, ota meihin yhteyttä
osoitteeseen mydata@clearchannelint.com. Jos sinulla on ratkaisemattomia huolenaiheita, sinulla on
oikeus valittaa EU:n tietosuojaviranomaiselle asuin- tai työskentelyalueellasi tai alueella, jolla uskot
rikkomuksen tapahtuneen.

Lasten henkilötiedot
Alustojamme ei ole tarkoitettu kohdistettaviksi alle 16-vuotiaille lapsille. Emme tietoisesti kerää tai
käsittele lapsille kuuluvia henkilötietoja alustojemme kautta.
Kolmansien osapuolten tavarat ja palvelut
Emme lähetä sinulle Clear Channelin ulkopuolelta tietoja, jotka liittyvät kolmansien osapuolten
tavaroihin ja palveluihin, ellei sitä erityisesti pyydetä.
Kolmansien osapuolten verkkosivustot
Jos alustoillamme annetaan linkkejä muihin kuin Clear Channelin verkkosivustoihin, emme ole
vastuussa kyseisistä verkkosivustoista eikä se ole merkki siitä, että kannatamme linkitettyjä kolmansien
osapuolten verkkosivustoja. Näitä kolmansien osapuolten verkkosivustoja koskevat eri käyttöehdot
riippuen verkkosivustojen omistajasta ja rekisterinpitäjästä (mukaan lukien tietosuojailmoitukset) ja olet
yksin vastuussa kunkin tällaisen verkkosivuston tarkastelusta ja käytöstä niiden soveltuvien
käyttöehtojen mukaisesti. Emme ole vastuussa siitä, kuinka henkilötietojasi käsitellään tällaisissa
kolmansien osapuolten verkkosivustoissa, eikä tämä ilmoitus koske niitä.
Henkilötietojen siirto
Kolmannet osapuolet
Siirrämme henkilötietoja, kun käytämme kolmansia palvelujentarjoajia henkilötietojen käsittelyyn tässä
ilmoituksessa kuvattuihin tarkoituksiin, ja niitä ovat esimerkiksi asiakashallinta- ja tietoratkaisujen
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tarjoajat, yhdistettyjen tietojen analyysikumppanit sekä
tilintarkastuksen ja vaatimustenmukaisuuden kumppanit.

verkkosivustojen

isännöintitilojen,

Rekisterinpitäjän konsernin sisäiset siirrot
Clear Channel International on eri yrityksiä johtava yhtiö: Clear Channel International Limited,
rekisteröity osoite, 33 Golden Square, London W1F 9JT. Clear Channel Internationalin emoyhtiö on
Clear Channel Outdoor, Yhdysvalloissa listattu julkinen osakeyhtiö. Aika ajoin meidän saattaa olla
tarpeen oikeudellisten etujemme tähden siirtää Clear Channelin keräämiä henkilötietoja Clear Channel
-konsernin ja sen Yhdysvalloissa olevan emoyhtiön sekä tietojenkäsittelijöiden välillä.
Siirrot Euroopan Unionin ulkopuolelle
Euroopan ulkopuolisten maiden tietosuojalait saattavat antaa vähäisemmän henkilötietosuojan kuin
oman alueesi lainsäädäntö. Tällaisissa maissa (esimerkiksi Yhdysvalloissa) henkilötietojen siirtojamme
säännellään EU:n komission vakiosopimuslausekkeilla, jotka koskevat henkilötietojen siirtoa Euroopan
Unionin ulkopuolelle (tai sellaisten lainkäyttöalueiden ulkopuolelle, joiden tietosuojaa Euroopan
komissio pitää ”riittävänä”). Lainkäyttöalueet, joille henkilötietoja siirretään, saattavat riippua
kansalaisuudestasi tai sijaintipaikastasi.
Myynti tai yritysfuusio
Jos Clear Channel tai sen varat myydään toiselle, Clear Channelin ulkopuoliselle yritykselle tai
yhdistetään siihen, on odotettavissa, että jotkin tai kaikki Clear Channelin keräämistä tiedoista
saatetaan siirtää ostajalle / selviytyneelle yritykselle.
Henkilötietojen säilyttäminen
Jos olet antanut meille henkilötietojasi, niitä säilytetään suhteemme keston ajan, jotta voimme täyttää
tietojen keräämisen tarkoitukset. Tämä sisältää ajan, joka vaaditaan lakisääteisten, säännösten
edellyttämien, kirjanpidollisten ja raportointivaatimusten täyttämiseksi sekä henkilötietojesi käsittelyn
oikeusvaateiden laatimiseksi tai puolustamiseksi (ja me tai kolmannet tietojenkäsittelijät hävitämme
henkilötietosi asianmukaisen säilytysajan lopussa).
Sopivaa säilytysaikaa määrittäessämme harkitsemme tarkoitusta, jota varten käsittelemme
henkilötietoja, henkilötietojen määrää, tyyppiä ja asiayhteyttä, paikallisia lakisääteisiä vaatimuksia,
henkilön tietosuojaoikeuksiin liittyvää vahinkoriskiä ja sitä, voitaisiinko henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus saavuttaa muulla tavalla.
Lisätietoja henkilötietoihisi soveltamistamme erityisistä säilytysajoista saat ottamalla meihin yhteyttä
osoitteeseen mydata@clearchannelint.com

Jos hakijaa ei hyväksytä, häneltä kerätyt henkilötiedot poistetaan, tai jos häntä voidaan harkita muihin
tehtäviin, tietoja säilytetään vuoden ajan hakemuksen jättämisen jälkeen.
Jos käsittelemme henkilötietoja markkinointitarkoituksiin tai luvallasi, käsittelemme tietoja, kunnes
pyydät meitä lopettamaan sekä lyhyen ajan tämän jälkeen (jotta voimme toteuttaa pyyntösi).
Säilytämme myös tiedon pyynnöstäsi olla lähettämättä sinulle suoramarkkinointia tai käsittelemättä
tietojasi, jotta voimme kunnioittaa pyyntöäsi myöhemminkin.
Kun käsittelemme henkilötietoja sopimuksen toteuttamisen tai kilpailun yhteydessä, säilytämme tietoja
kuusi (6) vuotta viimeisestä interaktiostasi kanssamme.
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Evästeet
Mitä evästeitä me ja kolmannet osapuolet käytämme, miksi niitä käytetään ja miten ne
vaikuttavat sinuun
Eväste on pieni tekstitiedosto, joka koostuu tavallisesti kirjaimista ja numeroista (ja tunnistekoodista),
ja sellainen saatetaan asettaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun siirryt alustoillemme. Evästeiden
avulla verkkosivusto pystyy yleensä tunnistamaan laitteesi ja selaustoimintasi, jos palaat sivustoon tai
jos käyt muussa verkkosivustossa, joka tunnistaa samat evästeet.
Eri evästeillä on eri toiminnot. Välttämättömät evästeet auttavat sinua navigoimaan sivuilla ja
”tallentamaan valintatietoja”, ja toiminnalliset evästeet helpottavat yleensä verkkosivuston käyttöä. Ne
ovat olemassa vain nykyisen käyntisi ajan selaimesi ollessa auki. Niitä ei tallenneta kiintolevyllesi ja ne
poistetaan, kun suljet verkkoselaimesi.
Mainos-, kohdennus- ja muut vastaavat evästeet tunnistavat tuotteita, tavaroita tai palveluja, joista
saatat olla kiinnostunut, ja niitä käytetään räätälöityyn mainontaan; suorituskykyevästeet auttavat meitä
keräämään yhdistettyjä tietoja siitä, kuinka ihmiset käyttävät alustojamme.
Kun käyt alustoillamme, pyydämme sinulta lupaa asettaa ei-välttämättömiä evästeitä laitteellesi.
Jäljempänä on tietoja siitä, kuinka voit kieltäytyä evästeistä.
Seuraavassa taulukossa esitetään evästeet, joita käytämme, sekä niiden tarkoitus ja kesto:
Eväste

Nimi

Tarkoitus

Tyyppi

Evästeet
sallitaan

exp_cookies_allowed

Tämä eväste on välttämätön,
ja sitä käytetään muistamaan
käyttäjän evästevalinta
sivustossamme. Eväste
asetetaan oletuksena arvolla
’y’, kun käyttäjä saapuu
sivustoon.

Pysyvä

Evästeitä ei
sallita

exp_cookies_declined

Tämä eväste on välttämätön,
ja sitä käytetään muistamaan
käyttäjän evästevalinta
sivustossamme. Eväste
asetetaan, kun kävijä ei salli
evästeitä, jolloin se korvaa
evästeen
exp_cookies_allowed.

Pysyvä
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Evästeilmoitus
piilossa

exp_cookie_notice_hidden

Tämä eväste on välttämätön,
ja sitä käytetään muistamaan,
onko käyttäjälle aiemmin
ilmoitettu evästeiden käytöstä
sivuillamme. Sille asetetaan
arvo ’y’, kun kävijä kuittaa
evästeilmoituksen.

Pysyvä

Sisällönhallintajärjestelmä

exp_last_visit
exp_tracker
exp_last_activity
exp_stashid

Nämä evästeet ovat
ensimmäisen osapuolen
analyysievästeitä, jotka
sisällönhallintajärjestelmämme asettaa kävijän tullessa
sivuillemme. Osa näistä
evästeistä poistetaan, kun
kävijä sulkee selaimensa,
muiden evästeiden
vanhenemispäivä vaihtelee.

Pysyvä:
exp_last_visit
exp_last_activity

Nämä ovat analyyttisiä
evästeitä, ja niitä käytetään
keräämään tietoja siitä,
kuinka kävijät käyttävät
sivustoamme. Käytämme
tietoja raporttien laatimiseen
ja sivuston parantamiseen.

Pysyvä:
utma
utmb
utmt
utmz

Evästeet keräävät tietoja
anonyymissä muodossa,
mukaan lukien sivuston
kävijämäärä, mistä kävijät
tulivat sivustoon ja millä
sivuilla he kävivät. Napsauta
tästä yleiskuvan saamiseksi
Google-tietosuojasta

Istunto:
utmc

Google
Analytics

utma
utmb
utmc
utmt
utmz

Istunto:
exp_tracker
exp_stashid
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Vimeo

ssid
continuous_play_v3
player
vuid

Nämä ovat toiminnallisia
evästeitä, joita Vimeo käyttää
verkkosivuilla, joille on
upotettu Vimeo-videoita.
Katso lisätietoja Vimeon
evästekäytännöstä. Vimeo
saattaa asettaa myös muita
kuin tässä mainittuja
evästeitä (katso luettelo
kaikista Vimeon käyttämistä
evästeistä).

Pysyvä

Evästeilmoitus päivitetty viimeksi 5/19/22, tekijä: Cookiebot
(https://www.clearchannel.fi/tietosuojaseloste).
Välttämätön (7)
Nimi
__cf_bm [x2]

Tarjoaja
Hubspot

__cfruid [x2]

Vimeo
www.clearchannel.fi

CookieConsent

Cookiebot

Tarkoitus
Voimassa
This cookie is used
1 päivä
to distinguish
between humans and
bots. This is
beneficial for the
website, in order to
make valid reports on
the use of their
website.

Tyyppi
HTTP Cookie

This cookie is a part Session
of the services
provided by
Cloudflare - Including
load-balancing,
deliverance of
website content and
serving DNS
connection for
website operators.
Stores the user's
1 vuosi
cookie consent state
for the current
domain

HTTP Cookie

HTTP Cookie
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JSESSIONID

New Relic

li_gc

LinkedIn

Preserves users
states across page
requests.
Stores the user's
cookie consent state
for the current
domain

Session

HTTP Cookie

2 vuotta

HTTP Cookie

Tarkoitus
Clearview service
cookie
Remembers the
user's selected
language version of a
website
Leadoo: Session
expiry timestamp
Leadoo: ID for
session origin
Maintains settings
and outputs when
using the Developer
Tools Console on
current session.

Voimassa
Session

Tyyppi
HTML Local
Storage
HTTP Cookie

Tarkoitus
Identifies if the
cookie data needs to
be updated in the
visitor's browser.
Used to recognise
the visitor's browser
upon reentry on the
website.

Voimassa
1 päivä

Tyyppi
HTTP Cookie

Session

HTTP Cookie

Mieltymykset (6)

Mieltymysevästeiden avulla
sivusto tallentaa tietoja, jotka
muuttavat sivuston käyttäytymistä
ja ulkonäköä, kuten kielivalintoja
tai käyttäjän sijainteja.

Nimi
extLinkId
lang [x2]

Tarjoaja
clearview.axonactive.co
m
LinkedIn

ld_al_exp

www.clearchannel.fi

ld_session_origin

www.clearchannel.fi

loglevel

play.hubspotvideo.com

Session

Persistent
Persistent
Persistent

HTML Local
Storage
HTML Local
Storage
HTML Local
Storage

Tilastot (20)

Tilastoevästeet auttavat sivuston
omistajia ymmärtämään, miten
käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa
sivustojen kanssa, keräämällä ja
raportoimalla tietoja nimettömästi.

Nimi
__hssc

Tarjoaja
www.clearchannel.fi

__hssrc

www.clearchannel.fi
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__hstc

www.clearchannel.fi

_at.hist.#

www.clearchannel.fi

_ga

www.clearchannel.fi

_ga_#

www.clearchannel.fi

_gat

www.clearchannel.fi

Sets a unique ID for
the session. This
allows the website to
obtain data on visitor
behaviour for
statistical purposes.
Used by the social
sharing platform
AddThis to store the
user's usage history
of the AddThis
sharing widget
Registers a unique
ID that is used to
generate statistical
data on how the
visitor uses the
website.
Used by Google
Analytics to collect
data on the number
of times a user has
visited the website as
well as dates for the
first and most recent
visit.
Used by Google
Analytics to throttle
request rate

179 päivää

HTTP Cookie

Persistent

HTML Local
Storage

2 vuotta

HTTP Cookie

2 vuotta

HTTP Cookie

1 päivä

HTTP Cookie

Registers a unique
1 päivä
ID that is used to
generate statistical
data on how the
visitor uses the
website.
This cookie is used
1 päivä
to count how many
times a website has
been visited by
different visitors - this
is done by assigning
the visitor an ID, so
the visitor does not
get registered twice.

HTTP Cookie

Napsauta tästä
yleiskuvan
saamiseksi Googletietosuojasta.

_gid

www.clearchannel.fi

_hjAbsoluteSessionInProgress

www.clearchannel.fi

HTTP Cookie
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_hjFirstSeen

www.clearchannel.fi

_hjIncludedInPageviewSample

www.clearchannel.fi

_hjSession_#

www.clearchannel.fi

_hjSessionUser_#

www.clearchannel.fi

_hjTLDTest

www.clearchannel.fi

AnalyticsSyncHistory

LinkedIn

hubspotutk [x2]

www.clearchannel.fi

ld_env

play.hubspotvideo.com
www.clearchannel.fi

This cookie is used
to determine if the
visitor has visited the
website before, or if it
is a new visitor on
the website.
Used to detect
whether the user
navigation and
interactions are
included in the
website’s data
analytics.
Collects statistics on
the visitor's visits to
the website, such as
the number of visits,
average time spent
on the website and
what pages have
been read.
Collects statistics on
the visitor's visits to
the website, such as
the number of visits,
average time spent
on the website and
what pages have
been read.
Registers statistical
data on users'
behaviour on the
website. Used for
internal analytics by
the website operator.
Used in connection
with datasynchronization with
third-party analysis
service.
Sets a unique ID for
the session. This
allows the website to
obtain data on visitor
behaviour for
statistical purposes.

1 päivä

HTTP Cookie

1 päivä

HTTP Cookie

1 päivä

HTTP Cookie

1 vuosi

HTTP Cookie

Session

HTTP Cookie

29 päivää

HTTP Cookie

179 päivää

HTTP Cookie

Leadoo: storing UTM Persistent
parameters and
referrer, for the
purpose of
identification.

HTML Local
Storage
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ld_session_id

www.clearchannel.fi

vuid

Vimeo

Leadoo: Application
Persistent
session to distinguish
client server
connections from
each other.
Collects data on the 2 vuotta
user's visits to the
website, such as
which pages have
been read.

HTML Local
Storage

HTTP Cookie

Katso lisätietoja
Vimeon
evästekäytännöstä.
Vimeo saattaa
asettaa myös muita
kuin tässä
mainittuja evästeitä
(katso luettelo
kaikista Vimeon
käyttämistä
evästeistä).
Markkinointi (27)

Markkinointievästeitä käytetään
verkkosivustoilla kävijöiden
seurantaan. Tarkoituksena on
näyttää mainoksia, jotka ovat
sopivia ja kiinnostavia yksittäisille
käyttäjille, ja siten arvokkaampia
julkaisijoille ja kolmansien
osapuolten mainostajille.

Nimi
__atuvc

Tarjoaja
www.clearchannel.fi

Tarkoitus
Updates the counter
of a website's social
sharing features.

Voimassa
13
kuukautta

Tyyppi
HTTP Cookie

__atuvs

www.clearchannel.fi

HTTP Cookie

__hmpl

play.hubspotvideo.com

Ensures that the
1 päivä
updated counter is
displayed to the user
if a page is shared
with the social
sharing service,
AddThis.
Collects information
Persistent
on user preferences
and/or interaction
with web-campaign
content - This is used
on CRM-campaignplatform used by
website owners for
promoting events or
products.

HTML Local
Storage
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_at.cww

www.clearchannel.fi

_fbp

www.clearchannel.fi

_gcl_au

www.clearchannel.fi

at-lojson-cache-#

www.clearchannel.fi

at-rand

www.clearchannel.fi

bcookie

LinkedIn

bscookie

Used by the social
sharing platform
AddThis
Used by Facebook to
deliver a series of
advertisement
products such as real
time bidding from
third party
advertisers.
Used by Google
AdSense for
experimenting with
advertisement
efficiency across
websites using their
services.
Used by the social
sharing platform
AddThis
Used by the social
sharing platform
AddThis
Used by the social
networking service,
LinkedIn, for tracking
the use of embedded
services.

Persistent

HTML Local
Storage

3 kuukautta HTTP Cookie

3 kuukautta HTTP Cookie

Persistent

HTML Local
Storage

Persistent

HTML Local
Storage

2 vuotta

HTTP Cookie

LinkedIn

Used by the social
2 vuotta
networking service,
LinkedIn, for tracking
the use of embedded
services.

HTTP Cookie

IDE

Google

HTTP Cookie

lidc

LinkedIn

Used by Google
1 vuosi
DoubleClick to
register and report
the website user's
actions after viewing
or clicking one of the
advertiser's ads with
the purpose of
measuring the
efficacy of an ad and
to present targeted
ads to the user.
Used by the social
1 päivä
networking service,
LinkedIn, for tracking
the use of embedded
services.

loc

Oracle

Geolocation, which is 13
used to help
kuukautta
providers determine
how users who share
information with each
other are
geographically
located (state level).

HTTP Cookie

HTTP Cookie
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test_cookie

Google

Used to check if the
user's browser
supports cookies.

1 päivä

HTTP Cookie

UserMatchHistory

LinkedIn

29 päivää

HTTP Cookie

uvc

Oracle

13
kuukautta

HTTP Cookie

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

Used to track visitors
on multiple websites,
in order to present
relevant
advertisement based
on the visitor's
preferences.
Detects how often
the social sharing
service, AddThis,
encounters the same
user.
Tries to estimate the
users' bandwidth on
pages with integrated
YouTube videos.

179 päivää

HTTP Cookie

xtc

Oracle

Registers the user's
13
sharing of content via kuukautta
social media.

HTTP Cookie

YSC

YouTube

Session

HTTP Cookie

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_K
EY

YouTube

Persistent

HTML Local
Storage

yt-remote-cast-available

YouTube

Session

HTML Local
Storage

yt-remote-cast-installed

YouTube

Session

HTML Local
Storage

yt-remote-connected-devices

YouTube

Persistent

HTML Local
Storage

yt-remote-device-id

YouTube

Persistent

HTML Local
Storage

yt-remote-fast-check-period

YouTube

Session

HTML Local
Storage

yt-remote-session-app

YouTube

Registers a unique
ID to keep statistics
of what videos from
YouTube the user
has seen.
Stores the user's
video player
preferences using
embedded YouTube
video
Stores the user's
video player
preferences using
embedded YouTube
video
Stores the user's
video player
preferences using
embedded YouTube
video
Stores the user's
video player
preferences using
embedded YouTube
video
Stores the user's
video player
preferences using
embedded YouTube
video
Stores the user's
video player
preferences using
embedded YouTube
video
Stores the user's
video player
preferences using

Session

HTML Local
Storage
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embedded YouTube
video
yt-remote-session-name

YouTube

Stores the user's
video player
preferences using
embedded YouTube
video

Session

HTML Local
Storage

Pysyvien evästeiden avulla pystymme tunnistamaan sinut, kun palaat sivustoomme myöhemmin. Tämä
antaa meille hyödyllisiä analyysitietoja, joiden avulla voimme optimoida sivustomme ja käyntisi.
Istuntoevästeet ovat olemassa vain nykyisen käyntisi ajan, kun selaimesi on auki. Niitä ei tallenneta
kiintolevyllesi ja ne poistetaan, kun suljet verkkoselaimesi.
Some-painikkeet
Monilla verkkosivuillamme on ns. ’some-painikkeita’. Niiden avulla voit jakaa sivuja tai asettaa niille
kirjanmerkin.
Sosiaalisen median sivustot, kuten Twitter, Google, Facebook, ja LinkedIn, saattavat kerätä tietoja
Internetin käytöstäsi. Ne saattavat kirjata ylös käyntisi alustoillamme ja sivut, joilla olet, jos olet
parhaillaan kirjautunut näihin palveluihin, silloinkin, jos et napsauta painiketta. Jos näin käy, saatamme
olla yhteisiä rekisterinpitäjiä sosiaalisen median sivuston kanssa tiedoille, jotka välitetään sivustoon
meidän sivustostamme. Sivusto on kuitenkin ainoa rekisterinpitäjä tietosi myöhemmälle käytölle. Voit
käyttää oikeuksiasi yhteisesti hallittuihin tietoihin joko meidän tai sosiaalisen median kumppanin osalta.
Kunkin sivuston tietosuoja- ja evästekäytäntö antaa lisätietoja tietojesi myöhemmästä käytöstä, ja niistä
näet tarkalleen, miten tietojasi käytetään, ja kuinka voit kieltäytyä käytöstä tai poistaa kyseiset tiedot.
Lisätietoja
1. Facebook-evästeet
2. Twitter-evästeet
3. Google-evästeet
4. LinkedIn-evästeet
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Evästeiden manuaalinen hallinta
Voit hallita evästeitä tietokoneellasi/laitteellasi manuaalisesti monin eri tavoin. Lue lisää Tietoa
evästeistä -verkkosivustosta.
Jos käytät Internetiä useammalla kuin yhdellä tietokoneella/laitteella, on tärkeää varmistaa, että
evästevalintasi konfiguroidaan jokaiseen selaimeesi.
Ei saa jäljittää
Jos haluat estää kaikki evästeet kaiken aikaa, voit asettaa selaimesi tekemään niin. On tärkeää
huomata, että evästeiden estäminen saattaa estää joitakin sivustomme osia toimimasta oikein. Tämä
saattaa vaikuttaa selauskokemukseesi.
Alustamme pitävät DNT:1-signaalia pätevänä selainasetuksena, joka osoittaa valintasi.
Miten Clear Channel pyytää evästesuostumusta?
Clear Channel noudattaa evästeitä koskevia lakeja. Jos tarvitsemme suostumuksesi, esiin tulee
ponnahdusruutu, kun käyt alustallamme ensi kertaa. Siinä kysytään, suostutko ei-välttämättömien
evästeiden käyttöön. Jos et suostu evästeiden käyttöön, ne poistetaan käytöstä. Voit myös itse poistaa
evästeet käytöstä milloin tahansa selaimesi asetuksista (tästä on lisätietoja välilehdellä ”Miten evästeet
poistetaan” osoitteessa www.allaboutcookies.org/cookies).
Jos päätät poistaa evästeet käytöstä, huomaa, etteivät tietyt alustojemme osat ehkä toimi oikein ja on
todennäköistä, ettei alustalla käyntiäsi lasketa ja mitata edellä mainitulla tavalla; emme siksi pysty
ottamaan käyttöäsi huomioon tietoja analysoidessamme tai pyrkiessämme parantamaan palveluamme
kyseisen analyysin pohjalta.
Ota meihin yhteyttä
Jos haluat lähettää kommentteja, valituksia tai tiedusteluja tai jos sinulla on kysyttävää tästä
ilmoituksesta, oikeuksistasi, alustasta, markkinointi- ja mainosmateriaaleistamme tai tuotteistamme ja
palveluistamme, voit ottaa yhteyttä Clear Channelin ylimpään tietosuojavastaavaan sähköpostitse tai
kirjoittamalla tietosuojatoimistoon:
The Chief Data Privacy Officer
Privacy Office
Clear Channel International
33 Golden Square
London, Iso-Britannia
W1F 9JT
Sähköposti: mydata@clearchannelint.com
Voit myös ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen asuin- tai työskentelyalueellasi tai siellä missä uskot
rikkomuksen tapahtuneen. Luettelo Euroopan valvontaviranomaisista on tässä. Jos olet Isossa-
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Britanniassa, tietosuojaviranomainen on todennäköisesti Ison-Britannian tietosuojavaltuutettu, Voit
ottaa häneen yhteyttä tässä.
Ilmoitukseen tehtävät muutokset
Tämä ilmoitus tarkistetaan säännöllisesti sen varmistamiseksi, että se täyttää soveltuvan
lainsäädännön vaatimukset.
Pidätämme kaikki soveltuvat omistusoikeudet keräämiimme tietoihin. Pidätämme oikeuden muuttaa,
muokata, lisätä tai poistaa tämän ilmoituksen ehtoja. Tähän ilmoitukseen tehtävät muutokset
ilmoitetaan tässä, ja kannustamme sinua tarkistamaan ne aika ajoin. Jos muutokset ovat merkittäviä,
ilmoitamme niistä sinulle.
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