
Shutterstock Music Canadas tredjeparts databehandlere 

Shutterstock Music Canada ULC («Shutterstock») bruker enkelte tredjeparts databehandlere (inkludert 
medlemmer av Shutterstock-gruppen av selskaper og tredjeparter, som er oppført nedenfor), underleverandører 
og nettverk for innholdsleveranse til å levere tjenestene beskrevet i lisensavtalen, master services-avtalen eller en 
annen avtale som inneholder vilkårene for tjenestene  Shutterstock leverer til deg  («Avtalen»). 

Om tredjeparts databehandlere 

En tredjeparts databehandlerer en tredjeparts databehandler som brukes av Shutterstock, inkludert enheter i 
Shutterstock-gruppen. Denne har tilgang eller potensiell tilgang til informasjon om kunder eller bidragsytere som 
kan inneholde personlige opplysninger. 

Shutterstock benytter seg av en kommersiell selskapsgjennomgang for å evaluere rutinene angående sikkerhet, 
personvern og konfidensialitet til de foreslåtte tredjeparts databehandlerene som enten har, kan ha tilgang til, 
eller behandler Shutterstock-opplysninger. 

Shutterstock krever at selskapets tredjeparts databehandlere godtar bestemte vilkår som bestemmer bruken av 
kundeinformasjonen og personlige opplysninger. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til kravene om å: 

• Bare behandle personlige opplysninger i samsvar med de dokumenterte instruksjonene til en 
datakontrollør (som Shutterstock kommuniserer skriftlig til den relevante tredjeparts databehandleren). 

• Bruke pålitelig personale som er kontraktforpliktet til å overholde opplysningenes personvern og 
sikkerhet i samsvar med de gjeldende lovene om datasikkerhet. 

• Gi regelmessig opplæring i sikkerhet og databeskyttelse til medarbeidere som får tilgang til personlige 
opplysninger. 

• Iverksette og vedlikeholde passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte sikkerheten, 
integriteten og konfidensialiteten til kundeinformasjonen og de personlige opplysningene. 

• Levere en årlig bekreftelse som beviser at de gjeldende lovene om databeskyttelse er overholdt, eller gi 
Shutterstock tillatelse til å redigere disse. 

• Umiddelbart varsle Shutterstock om faktiske eller potensielle datasikkerhetsbrudd eller hendelser. 

• Samarbeide med Shutterstock ved eventuelle henvendelser fra myndighetene angående datakontroller, 
dataemner eller databeskyttelse. 

Hensikten med informasjonen i dette dokumentet er å illustrere Shutterstock-gruppens engasjementsprosess og å 
framstille listen av tredjeparts databehandlere som brukes av Shutterstock fra den datoen disse retningslinjene 
trer i kraft (som Shutterstock kan bruke til å levere og støtte tjenestene sine). 

Kontakt oss på privacy@shutterstock.com hvis du har noen spørsmål om dette varselet eller Shutterstocks bruk av 
disse tredjeparts databehandlerne. 

Tredjeparts databehandlere 

Tredjeparts databehandler Tjenester som leveres Databehandlerens beliggenhet 

Google, Inc. 
Analyseverktøy, e-postadresse, dokumenter og 
lagring USA 

SnapLogic, Inc. Master Data Management USA 

Stripe, Inc. Kredittkortbehandling og betalingstjenester USA 

Sumo Logic, Inc.  Loggføring og analyse USA 

The Rocket Science Group LLC E-postdistribuering USA 

Widgix, LLC Undersøkelsesprogramvaren SurveyGizmo USA 

Workday, Inc. Programvareplattform for finansadministrasjon USA 
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Selskaper i Shutterstock-gruppen 

Medlemmene i Shutterstock-gruppen leverer markedsføring, kundeservice, utvikling- eller lisensieringstjenester til 
hverandre. Disse er de nåværende medlemmene av Shutterstock-gruppen: 

Selskap i Shutterstock-gruppen Beliggenhet 

Shutterstock, Inc. USA 

Rex Features Ltd Storbritannia 

Shutterstock (France) SAS Frankrike 

Shutterstock (UK) LTD Storbritannia 

Shutterstock Australia Pty Ltd Australia 

SHUTTERSTOCK BRAZIL SERVICOS DE IMAGEM LTDA. Brasil 

Shutterstock Custom Platform ULC Canada 

Shutterstock GmbH Tyskland 

Shutterstock Images Canada, ULC Canada 

Shutterstock International Services EMEA Ltd (SISE) Storbritannia 

Shutterstock Ireland Limited Irland 

Shutterstock Italy SRL Italia 

Shutterstock Music Canada, ULC Canada 

Shutterstock Netherlands BV Nederland 

Shutterstock Singapore PTE. LTD. Singapore 

Shutterstock South Korea Ltd. Sør-Korea 

 

Send en e-post til privacy@shutterstock.com hvis du er kunde hos Shutterstock og ønsker å inngå en 
databehandlingsavtale. 

Denne norske oversettelsen fra et engelsk dokument er ment som en brukerservice, og den er ikke juridisk 
bindende. Hvis den norske versjonen avviker fra den engelske, er det sistnevnte som har forrang. 
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