
Shutterstock Music Canada ULC:n alihankkijat 

Shutterstock Music Canada ULC (“Shutterstock”) käyttää tiettyjä alihankkijoita (mukaan lukien Shutterstock-
yrityskonsernin jäsenet ja kolmannet osapuolet, kuten alla on lueteltu) ja sisällöntoimitusverkkoja, jotka avustavat 
sitä tarjoamaan palveluita, jotka on määritelty lisenssisopimuksessa, pääpalvelusopimuksessa tai muissa 
sopimuksissa, joissa asetetaan Shutterstockin sinulle tarjoamien palveluiden ehdot (“sopimus”). 

Tietoja alihankkijoista 

Alihankkija on Shutterstockin, mukaan lukien yksiköt Shutterstock Groupista, mukaan ottama kolmannen 
osapuolen tietojenkäsittelijä, jolla on tai jolla mahdollisesti tulee olemaan pääsy tai joka käsittelee asiakas- tai 
sisällöntuottajatietoja, jotka saattavat sisältää henkilötietoja. 

Shutterstock sitoutuu käyttämään kaupallisesti kohtuullista due diligence -prosessia arvioidakseen niiden 
ehdotettujen alihankkijoiden turvallisuus-, tietosuoja- ja luottamuksellisuuskäytäntöjä, joilla tulee olemaan tai 
joilla saattaa olla pääsy Shutterstockin tietoihin tai jotka käsittelevät niitä. 

Shutterstock edellyttää alihankkijoidensa sitoutuvan tiettyihin ehtoihin, jotka koskevat asiakastietojen ja 
henkilötietojen käyttöä, mukaan lukien seuraavat vaatimukset niihin rajoittumatta: 

• henkilötietojen käsittely vain rekisterinpitäjän dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti (kuten Shutterstock 
on asiaankuuluvalle alihankkijalle esittänyt kirjallisesti) 

• sellaisen henkilökunnan käyttö, joka on luotettavaa ja jota koskee sopimuksellisesti sitova velvoite ottaa 
huomioon tietosuoja ja turvallisuus sovellettavaan laajuuteen asti, sovellettavien tietosuojalakien 
mukaisesti 

• säännöllisen turvallisuus- ja tietosuojakoulutuksen tarjoaminen henkilökunnalle, jolle myönnetään pääsy 
henkilötietoihin 

• sellaisten soveltuvien teknisten ja organisaatioon liittyvien toimien käyttöönotto ja ylläpito, jotka 
suojaavat asiakastietojen ja henkilötietojen turvallisuutta, koskemattomuutta ja luottamuksellisuutta 

• vuosittaisen todistuksen tarjoaminen, joka todistaa sovellettavien tietosuojalakien noudattamisen, tai 
luvan antaminen Shutterstockille niiden noudattamisen tarkastamiseksi 

• Shutterstockille viipymättä ilmoittaminen kaikista tosiasiallisista tai mahdollisista turvallisuustapahtumista 
tai tietorikkomuksista ja 

• kaiken kohtuullisen yhteistyön tarjoaminen Shutterstockille, jotta rekisterinpitäjien, rekisteröityjen tai 
tietosuojaviranomaisten pyynnöt voidaan tarvittaessa käsitellä. 

Tässä olevat tiedot on tarjottu vain esittämään Shutterstock Groupin sitouttamisprosessia alihankkijoille sekä 
tarjoamaan tosiasiallisen luettelon Shutterstockin käyttämistä kolmannen osapuolen alihankkijoista tämän 
käytännön päivämäärään mennessä (joita Shutterstock saattaa käyttää sen palveluiden toimittamiseen ja tukeen). 

Jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä tai Shutterstockin näiden alihankkijoiden käytöstä, ota meihin yhteyttä 
osoitteeseen privacy@shutterstock.com. 

Kolmannen osapuolen alihankkijat 

Alihankkija Tarjotut palvelut Alihankkijan sijainti 

Google, Inc. Analytiikka, sähköposti, asiakirjat, säilytys Yhdysvallat 

SnapLogic, Inc. Päätietojen hallinta Yhdysvallat 

Stripe, Inc. Maksupalvelut, luottokorttikäsittely Yhdysvallat 

Sumo Logic, Inc.  Kirjautuminen ja analyysi Yhdysvallat 

The Rocket Science Group LLC Sähköpostijakelu Yhdysvallat 

Widgix, LLC SurveyGizmo-kyselyohjelmisto Yhdysvallat 

Workday, Inc. Taloushallintaohjelmistoalusta Yhdysvallat 

mailto:privacy@shutterstock.com


 

Shutterstock-konsernin yritykset 

Shutterstock-konsernin jäsenet tarjoavat markkinointi-, asiakaspalvelu-, kehitys- tai lisensointipalveluja toisilleen. 
Tämänhetkinen Shutterstock-konsernin jäsenluettelo on seuraava: 

Shutterstock-konsernin yritys Sijainti 

Shutterstock, Inc. Yhdysvallat 

Rex Features Ltd Iso-Britannia 

Shutterstock (France) SAS Ranska 

Shutterstock (UK) LTD Iso-Britannia 

Shutterstock Australia Pty Ltd Australia 

SHUTTERSTOCK BRAZIL SERVICOS DE IMAGEM LTDA. Brasilia 

Shutterstock Custom Platform ULC Kanada 

Shutterstock GmbH Saksa 

Shutterstock Images Canada, ULC Kanada 

Shutterstock International Services EMEA Ltd (SISE) Iso-Britannia 

Shutterstock Ireland Limited Irlanti 

Shutterstock Italy SRL Italia 

Shutterstock Music Canada, ULC Kanada 

Shutterstock Netherlands BV Alankomaat 

Shutterstock Singapore PTE. LTD. Singapore 

Shutterstock South Korea Ltd. Etelä-Korea 

 

Jos olet Shutterstockin asiakas ja haluat solmia tietojenkäsittelysopimuksen, lähetä meille sähköpostia 
osoitteeseen privacy@shutterstock.com. 

Tämä suomenkielinen käännös on käännös alkuperäisestä englanninkielisestä asiakirjasta. Jos tämän 
suomenkielisen ja englanninkielisen version välillä on epäjohdonmukaisuuksia, englanninkielinen versio on 
voimassa. 
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