
Shutterstock Music Canada ULC underbiträden 

Shutterstock, Music Canada ULC (”Shutterstock”) använder vissa underbiträden (inklusive medlemmar av 
Shutterstock-koncernen och tredje parter enligt listan nedan), underleverantörer och nätverk för leverans av 
innehåll i syfte att tillhandahålla de tjänster som beskrivs i Shutterstocks licensavtal, eller annat avtal som 
föreskriver tjänstevillkor som Shutterstock tillhandahåller till dig (”Avtalet”). 

Om underbiträden 

Ett underbiträde är en tredje parts personuppgiftsbiträde som anlitas av Shutterstock, inklusive enheter inom 
Shutterstock-koncernen, som har eller potentiellt kan ha tillgång till eller behandla kunders eller bidragsgivares 
information, vilken kan innehålla personuppgifter. 

Shutterstock åtar sig att använda rimliga kontroller för att utvärdera säkerhet, integritet och konfidentialitet i fråga 
om processerna som används av dessa föreslagna underbiträden som kommer eller kan ha tillgång till eller 
behandla uppgifter från Shutterstock. 

Shutterstock kräver att alla underbiträden godkänner vissa villkor som reglerar användningen av kundinformation 
och personuppgifter, bland annat kraven att: 

• Bara behandla personuppgifter i enlighet med en personuppgiftsansvarigs dokumenterade anvisningar 
(meddelas skriftligt till relevant underbiträde av Shutterstock); 

• Använda personal som är tillförlitlig och bunden enligt avtal att iaktta dataintegritet och -säkerhet, i 
tillämplig utsträckning, i enlighet med gällande dataskyddslagar; 

• Tillhandahålla regelbunden utbildning om säkerhet och dataskydd till personal som får tillgång till 
personuppgifter; 

• Implementera och upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska rutiner för att skydda säkerhet, 
integritet och konfidentialitet i fråga om kundinformation och personuppgifter; 

• Tillhandahålla en årlig certifiering som bevisar efterlevnad av tillämpliga dataskyddslagar eller som tillåter 
Shutterstock att granska efterlevnaden; 

• Snabbt informera Shutterstock om alla faktiska eller potentiella säkerhetsincidenter eller 
dataöverträdelser; och 

• Skäligen samarbeta med Shutterstock för att hantera förfrågningar från dataskyddsmyndigheter, där så är 
tillämpligt. 

Informationen häri ges bara för att illustrera Shutterstock-koncernens process för att anlita underbiträden samt för 
att tillhandahålla den faktiska listan över tredje parts underbiträden som används av Shutterstock från och med 
datumet för denna policy (vilka Shutterstock kan använda för att leverera och ge support för sina tjänster). 

Om du har frågor om detta meddelandet eller om hur Shutterstock använder dessa underbiträden ber vi dig 
kontakta oss på privacy@shutterstock.com. 

Tredje parts underbiträden 

Underbiträde Tjänst som tillhandahålls Plats för underbiträde 

Google, Inc. Analyser,e-post, dokument, lagring USA 

SnapLogic, Inc. Huvuddatahantering USA 

Stripe, Inc. Betalningstjänster, behandling av kreditkort USA 

Sumo Logic, Inc.  Loggning och analys USA 

The Rocket Science Group LLC E-postdistribution USA 

Widgix, LLC SurveyGizmos enkätprogram USA 

Workday, Inc. Programplattform för ekonomisk förvaltning USA 
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Företag inom Shutterstock-koncernen 

Medlemmarna I Shutterstock-koncernen tillhandahåller tjänster för marknadsföring, kundservice, utveckling eller 
licensiering till varandra. Den nuvarande listan över medlemmar i Shutterstock-koncernen är: 

Företag inom Shutterstock-koncernen Plats 

Shutterstock, Inc. USA 

Rex Features Ltd Storbritannien 

Shutterstock (France) SAS Frankrike 

Shutterstock (UK) LTD Storbritannien 

Shutterstock Australia Pty Ltd Australien 

SHUTTERSTOCK BRAZIL SERVICOS DE IMAGEM LTDA. Brasilien 

Shutterstock Custom Platform ULC Kanada 

Shutterstock GmbH Tyskland 

Shutterstock Images Canada, ULC Kanada 

Shutterstock International Services EMEA Ltd (SISE) Storbritannien 

Shutterstock Ireland Limited Irland 

Shutterstock Italy SRL Italien 

Shutterstock Music Canada, ULC Kanada 

Shutterstock Netherlands BV Nederländerna 

Shutterstock Singapore PTE. LTD. Singapore 

Shutterstock South Korea Ltd. Sydkorea 

 

Om du är en Shutterstock-kund och vill ingå ett avtal om databehandling ber vi dig att skicka ett e-postmeddelande 
till privacy@shutterstock.com. 

Denna svenska text är en översättning av ett dokument vars ursprungliga språk är engelska. Om det finns några 
skillnader mellan den svenska versionen och den engelska version gäller den engelska versionen. 
 

mailto:privacy@shutterstock.com

