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WARNER MUSIC GROUPIN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ 

Päivitetty viimeksi:12.9.2022  

Warner Music Group suhtautuu yksityisyyteesi vakavasti käsitellessään henkilötietojasi. Tämä viittaa 

tietoihin, joiden avulla sinut voi tunnistaa henkilökohtaisesti, kuten nimesi, yhteystietosi, tilaushistoriasi, 

luotto-/pankkikorttitietosi, markkinointimieltymyksesi tai tiedot, jotka voidaan yhdistää näihin tietoihin ja 

siten sinuun suoraan tai välillisesti ("Henkilötiedot"). Tässä tietosuojakäytännössä sanoilla "me", "meidän" 

tai "meitä" viitataan Warner Music Groupiin, joka on listattu rekisterinpitäjiksi alla olevassa "Henkilötietojesi 

rekisterinpitäjät" -osiossa. 

Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan käytäntöjämme liittyen henkilötietoihin, joita keräämme sinulta 

henkilökohtaisesti ja joidenkin meidän omistamien tai hallinnoimien verkkosivustojen, verkkokauppojen, 

verkko-ominaisuuksien (esim. pienoisohjelmat ja sovellukset) ja mobiilisovellusten ("Mobiilisovellukset") 

välityksellä, jos ne kuuluvat tämän tietosuojakäytännön piiriin ("Alusta" tai "Alustat"). 

Tämä tietosuojakäytäntö koskee koko Warner Music Groupia. Paikallisen lainsäädännön määräämät erot 

tai täydennykset siihen, miten käytämme kotimaastasi kerättyjä henkilötietojasi, ne on esitetty selkeästi 

tämän tietosuojakäytännön kohdassa Maakohtaiset säännöt. Pidäthän tällaisia asiakirjoja osana tätä 

tietosuojakäytäntöä. Jos asut Kaliforniassa, meillä on erillinen Kalifornian tietosuojakäytäntö, joka koskee 

henkilötietojesi keräämistä ja käyttöä tämän tietosuojakäytännön ohella ja kattaa myös tietosuojaoikeutesi. 

Katso Kalifornian tietosuojakäytäntö täältä. 

Huomaa, että alustojamme ei ole suunnattu alle 16-vuotiaille henkilöille ja pyydämme, että nämä henkilöt 

eivät anna henkilötietoja alustojemme kautta.  
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11 KALIFORNIAN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ 

 

1. HENKILÖTIETOJESI REKISTERINPITÄJÄT 

1.1 Alla luetellut Warner Music Group -konsernin yritykset ovat alustoillamme keräämiemme 

henkilötietojen rekisterinpitäjiä: 

1.1.1 Warner Music Finland Oy on Suomessa rekisteröity  yhtiö, jonka rekisteröity 

toimipaikka on Olavinkatu 1 B, 7. kerros, 00100 Helsinki;  

1.1.2 Warner Music International Services Limited on Englannissa ja Walesissa 

rekisteröity yritys, jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 78 Cannon Street, 

London, England, EC4N 6AF, United Kingdon;   

1.1.3 Warner-Elektra-Atlantic Corporation on yhtiö Delawaresta, jonka pääasiallinen 

toimipaikka on 1633 Broadway New York, New York 10019, USA;  

1.1.4 Warner Music Inc., on yhtiö Delawaresta, jonka pääasiallinen toimipaikka on 1633 

Broadway New York, New York 10019, USA; 

 Huomaa, että rekisterinpitäjän velvollisuudet henkilötietoihisi määräytyy sen mukaan, mitä 

kohdassa "Henkilötietojesi käyttö" kuvattuja toimintoja sovelletaan. Yllä luetellut yritykset voivat 

olla joko yksinomaisia rekisterinpitäjiä (jokin yllä luetelluista yrityksistä on yksin vastuussa) tai 

yhteisrekisterinpitäjiä (kaksi tai useampi edellä mainituista yrityksistä on yhteisesti vastuussa 

henkilötiedoistasi). Olemme liittäneet tähän taulukon, jossa määritetään rekisterinpitäjän 

velvollisuudet jokaiseen mahdollisesti sovellettavaan toimintaan liittyen. Jos kyse on 

yhteisrekisteristeristä, olemme liittäneet mukaan yhteenvedon olemassa olevista järjestelyistä 

(tiedot siitä, kuka vastaa lain noudattamisesta tietosuoja-asioissa) tänne. 

1.2 Olemme yrittäneet tehdä yllä olevista linkeistä mahdollisimman selkeitä, mutta jos sinulla on 

kysyttävää siitä, mikä yllä mainituista yrityksistä on henkilötietojesi rekisterinpitäjä tai haluat ottaa 

yhteyttä johonkin edellä mainituista yrityksistä, lähetä viesti osoitteeseen 

privacypolicy@wmg.com. Voit halutessasi myös kirjoittaa meille osoitteeseen Warner Music UK 

Limited, Legal Department, The Warner Building, 27 Wrights Lane, London, W8 5SW, UK. 

2. HENKILÖTIETOJESI KÄYTTÖ  

Saamme henkilötietojasi joko suoraan sinulta, kolmannen osapuolen lähteestä (muualta kuin 

sinulta, esimerkiksi kun ostat albumin Ticketmasterista) tai automaattisesta keruusta kun käytät 

alustojamme.  

Käytämme henkilötietojasi eri tarkoituksiin (tarkoitusperät) ja laillinen perusteemme (perusteet) 

henkilötietojesi käyttöön on joko "palvelun tarjoaminen tai sopimuksen tekeminen kanssasi", 

"laillinen velvollisuus", "antamasi suostumus" tai "oikeutetut etumme" (tämä tarkoittaa, että meillä 

on liiketoiminnalliset tai kaupalliset syyt henkilötietojesi käyttöön). 

Alla olevissa taulukoissa esitetään selkeästi, miten keräämme ja käytämme henkilötietojasi ja 

mihin oikeusperusteisiin (syyt) viittaamme henkilötietojesi käytössä. Jos olemme sanoneet, että 

tietojesi käyttäminen tai säilyttäminen on "tarpeellista oikeutettujen etujemme vuoksi", olemme 

arvioineet ja varmistaneet, että se ei ole sinulle epäreilua. Huomaa, että jokainen alla olevan 

taulukon "Kuinka käytämme tietojasi ja lailliset perusteemme" -sarakkeen otsikko viittaa erillisiin 

laillisiin perusteisiin, joihin viittaamme henkilötietojesi käytössä. 

mailto:privacypolicy@wmg.com
https://warnermusiclive.fi/wp-content/uploads/sites/2/2022/09/warner-music-group-hallintataulukko.pdf
https://warnermusiclive.fi/wp-content/uploads/sites/2/2022/09/yhteisrekisterinpitajien-tarkeimpien-vastuualueiden-jakaminen.pdf
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Huomaathan, että jos päätät olla antamatta pyytämiämme tietoja tai vastustat henkilötietojesi 

käyttöä tilanteessa, jossa olemme ilmaisseet tietojen olevan pakollisia palvelun tuottamiseksi, 

emme välttämättä voi tarjota sinulle pyytämiäsi palveluja. 

2.1 Verkkotilit ja ostot 

Keräämämme tiedot Miten käytämme tietojasi ja lailliset 

perusteemme 

Käyttäjätili 

Annat meille henkilötietojasi, kun rekisteröidyt 

jollekin alustallemme (esim. 

verkkokauppaamme). Nämä ovat yleensä 

tietoja, kuten nimesi ja sähköpostiosoitteesi. 

Kun lisäät tiliisi tietoja rekisteröitymisen 

jälkeen ja käytät tiliäsi, annat meille lisätietoja 

sinusta. Nämä tiedot ovat yleensä 

henkilötietoja, kuten osoitetietosi 

(toimitusosoite ja laskutusosoite), ostoskorisi 

sisältö, tilaushistoria ja haluamasi 

maksutiedot (esim. luotto-

/pankkikortti/PayPal) ja 

markkinointimieltymykset. 

 

Pyydetyn palvelun tarjoaminen / kanssasi 

tehdyn sopimuksen täyttäminen  

• Jotta voimme rekisteröidä tilisi ja tarjota 

sinulle toimintoja alustoillamme, kuten 

tilillesi pääsyn järjestäminen, tilisi ylläpito 

ja siihen liittyvän asiakaspalvelun 

tarjoaminen. 

• Lähettääksemme sinulle hallinnollisia 

tietoja, kuten tietoja alustoistamme ja 

ehtoihimme ja käytäntöihimme tehdyistä 

muutoksista. 

• Mahdollistaaksemme viestien 

(esimerkiksi musiikkitallenteiden tai 

artistien tietojen) lähettämisen ystävillesi 

alustojemme kautta. Käyttämällä tällaisia 

toimintoja ilmaiset meille, että sinulla on 

oikeus käyttää ja antaa meille ystäväsi 

nimi ja sähköpostiosoite. 

Ostot/tilaukset 

Annat meille henkilötietojasi, kun teet 

tilauksen jollakin alustallamme. Näitä tietoja 

ovat esimerkiksi ostoskorisi sisältö, nimesi, 

sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, 

toimitusosoite, toimitustapa ja maksutiedot 

(esim. luotto-/pankkikortti/PayPal) 

Pyydetyn palvelun tarjoaminen / kanssasi 

tehdyn sopimuksen täyttäminen  

• Toimittaaksemme alustallamme 

tekemäsi ostoksen, mukaan lukien 

maksujen käsittely, tilausvahvistuksen 

lähettäminen, tilaukseesi liittyvien 

päivitysten lähettäminen ja tilauksesi 

toimittaminen sinulle. 

• Lähettääksemme sinulle hallinnollisia 

tietoja, kuten tietoja alustoistamme ja 

ehtoihimme ja käytäntöihimme tehdyistä 

muutoksista. 

Laillisten velvoitteiden täyttäminen 

Noudattaaksemme kaikkia tekemiäsi ostoja 

koskevia kuluttajalakeja, ja voidaksemme 

lähettää sinulle tietoa ja korvaavia tuotteita, 
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Keräämämme tiedot Miten käytämme tietojasi ja lailliset 

perusteemme 

hyvityksiä tai maksunpalautuksia (jos 

sovellettavissa). 

Ostot kolmansilta osapuolilta 

Keräämme henkilötietojasi, kun ostat 

tuotteitamme kolmansilta osapuolilta (esim. 

kun ostat albumin Ticketmasterissa). Näitä 

tietoja ovat esimerkiksi nimesi, 

puhelinnumerosi, tilaustiedot, toimitusosoite 

ja valitsemasi toimitustapa. 

Pyydetyn palvelun tarjoaminen / kanssasi 

tehdyn sopimuksen täyttäminen  

Jotta voimme käsitellä ja toimittaa 

yhteistyökumppaneiltamme tekemäsi 

ostokset, mukaan lukien tilausvahvistuksen 

lähettäminen, tilauspäivitykset ja tilauksesi 

toimittaminen sinulle. 

Asiakaspalvelu 

Annat meille henkilötietojasi, kun otat meihin 

yhteyttä liittyen tilaus- tai tukipyyntöösi jollakin 

alustallamme. Nämä ovat yleensä tietoja, 

kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi, 

maksutiedot, tilaustiedot (mukaan lukien 

toimitusmieltymykset), sekä tiedustelusi tai 

kyselysi tiedot. 

Pyydetyn palvelun tarjoaminen / kanssasi 

tehdyn sopimuksen täyttäminen  

Jotta voisimme kommunikoida kanssasi 

alustamme kautta tekemistäsi ostoista ja 

tarjotaksemme sinulle niihin liittyvää 

asiakaspalvelua. 

 

2.2 Markkinointikampanjat ja suoramarkkinointi 

Keräämämme tiedot Miten käytämme tietojasi 

Kilpailut, arvonnat ja vastaavat kampanjat 

Annat meille henkilötietojasi kun osallistut 

kilpailuihimme, arvontoihimme tai 

vastaavanlaisiin kampanjoihimme. Tällaisia 

tietoja ovat yleensä nimesi, sukupuolesi, 

puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, 

syntymäaikasi, postinumerosi, maasi, 

paikkakuntasi, kilpailun tai arvonnan tiedot ja 

osallistumisesi tiedot. 

Huomaa, että yllä mainitut kerättävät 

henkilötietodot voivat vaihdella (saatamme 

pyytää sinua antamaan vain osan yllä 

mainituista henkilötiedoista) riippuen siitä, 

mihin kampanjaan osallistut. Kerromme, mitä 

tietoja tarvitsemme ennen kuin osallistut 

kampanjoihimme.  

Suostumuksellasi 

Jotta voisit osallistua järjestämiimme 

kilpailuihin, arvontoihin tai vastaavanlaisiin 

kampanjoihin ja hallinnoida tällaisia toimintoja.  

Joissakin kampanjoissa on lisäsääntöjä, jotka 

voivat sisältää lisätietoja siitä, miten 

käytämme ja luovutamme henkilötietojasi. Jos 

kampanjaan liittyy lisäsääntöjä, niistä 

kerrotaan sinulle ennen osallistumistasi. Lue 

nämä säännöt huolellisesti ennen kuin 

luovutat meille henkilötietojasi. 

 

Suoramarkkinointi Suostumuksellasi 

• Markkinointiviestien lähettäminen 

sähköpostitse tai tekstiviestitse, jos olet 
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Keräämämme tiedot Miten käytämme tietojasi 

Annat meille henkilötietojasi, kun tilaat meiltä 

markkinointiviestejä tai annat meille luvan 

lähettää sinulle markkinointiviestejä.  

Tällaisia tietoja ovat yleensä nimesi, 

sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja 

markkinointimieltymyksesi. 

Markkinointikampanjasta riippuen kerätyt 

tiedot voivat sisältää myös maasi, kaupunkisi, 

syntymäaikasi ja sukupuolesi, jos olet antanut 

meille nämä lisätiedot. 

Voit tilata meiltä markkinointiviestejä monella 

eri tavalla: 

• Postitse. Ilmoittaudut vastaanottamaan 

markkinointimateriaalia postitse. 

• Uutiskirjeet. Tilaamalla minkä tahansa 

uutiskirjeemme miltä tahansa 

verkkosivustoltamme. 

• Artistien/yhtiöiden/brändien 

postituslistat. Tilaamalla 

Artistien/yhtiöiden/brändien 

markkinointiviestejä ja päivityksiä. 

• Kampanjat. Markkinointiviestien 

vastaanottaminen, kun osallistut 

johonkin markkinointikampanjaamme 

(mukaan lukien offline-kampanjat, 

konsertit, kilpailut, arvonnat ja vastaavat 

kampanjat). 

• Tilin rekisteröinti. Ilmoittautumalla 

markkinointiviestien vastaanottajaksi, 

kun rekisteröidyt jollekin alustallemme. 

• Ostojen yhteydessä. Jos rekisteröidyt 

vastaanottamaan 

markkinointiviestejämme tehdessäsi 

ostoksia verkkokaupassamme. 

• Markkinointikumppanit. 

Rekisteröityminen vastaanottamaan 

markkinointiviestintää meiltä 

yhteistyökumppanimme 

verkkosivustojen tai verkkoalustan 

kautta (käsittää kaikki sellaiset 

verkkosivustot tai verkkoalustat, jotka 

eivät ole meidän hallinnassamme, esim. 

hyväksynyt niiden vastaanottamisen. 

Teemme tämän vain 

markkinointimieltymystesi mukaisesti ja 

voit perua suostumuksesi viestien 

vastaanottamisen milloin tahansa 

napsauttamalla lähettämässämme 

sähköpostiviestissä olevaa 

peruutuslinkkiä, seuraamalla 

lähettämässämme tekstiviestissä 

annettuja ohjeita tai lähettämällä meille 

sähköpostia osoitteeseen 

privacypolicy@wmg.com. 

• Jotta voisimme arvioda, mikä sisältö sopii 

sinulle parhaiten. Teemme tämän 

analysoimalla erilaisia tekijöitä, kuten 

sitä, miten olet rekisteröitynyt 

vastaanottamaan meiltä 

markkinointiviestintää (esim. 

verkkosivustollamme tai kilpailussa), 

sijaintisi ja markkinointimieltymyksesi 

(esim. jokin artisti, jonka olet ilmaissut 

kiinnostavan sinua). Huomaa, että 

lopetamme analysoinnin, jos kieltäydyt 

vastaanottamasta markkinointiviestejä 

milloin tahansa klikkaamalla 

sähköposteissamme esiintyvää 

peruutuslinkkiä, lähettämällä meille 

tekstiviestin "STOP" tai lähettämällä 

sähköpostia osoitteeseen 

privacypolicy@wmg.com. 

 

• Jakaaksemme yhteystietosi ja 

markkinointimieltymyksesi 

tytäryhtiöillemme, artisteillemme ja muille 

kolmansille osapuolille 

markkinointiviestien lähettämistä varten 

sähköpostitse tai tekstiviestitse, jos olet 

antanut suostumuksesi siihen, että 

jaamme henkilötietojasi näihin 

tarkoituksiin. Tämä tapahtuu 

markkinointimieltymystesi mukaisesti ja 

voit pyytää meitä lopettamaan 

henkilötietojesi jakamisen näihin 

tarkoituksiin milloin tahansa lähettämällä 
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Keräämämme tiedot Miten käytämme tietojasi 

lipunmyyntipalvelut tai musiikin 

suoratoistopalvelut). 

sähköpostia osoitteeseen 

privacypolicy@wmg.com.  

Huomaa, että jos kieltäydyt vastaanottamasta 

markkinointiin liittyviä viestejä, jatkamme silti 

tarpeellisten hallinnollisten viestien ja 

palveluviestien lähettämistä. Nämä viestit 

eivät sisällä markkinointisisältöä. 

Sosiaalisen median yleisömainonta 

Annat meille henkilötietojasi 

rekisteröityessäsi tai suostuessasi 

vastaanottamaan meiltä 

markkinointiviestintää, mukaan lukien 

sosiaalisen median mainontaa. Näitä tietoja 

ovat esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, 

sosiaalisen median käyttäjätunnus tai 

tunniste, puhelinnumero ja 

markkinointimieltymykset. 

Jos jollakin alustallamme on sosiaalisen 

median pikseli, annat meille henkilötietojasi, 

kun annat suostumuksesi siihen, että tämä 

pikseli toimii vuorovaikutuksessa laitteesi 

kanssa ja kerää tietoja laitteeltasi, kun käytät 

alustojamme. Tämä on yleistä tietoa siitä, että 

olet vieraillut alustoillamme ja sinulla on tili 

kumppaneidemme sosiaalisen median 

alustoilla (esim. Facebook tai Google).  

Lisätietoja sosiaalisen median evästeistä 

ja niiden toiminnasta löydät 

evästekäytännössämme. Se löytyy 

verkkosivujemme alaosasta 

käyttöehtojemme vierestä.  

Suostumuksellasi 

• Lähettääksemme sinulle räätälöityjä 

mainoksia sosiaalisen median tililläsi 

käyttäen kohdistusteknologiaa, jossa 

sosiaalisen median 

yhteistyökumppanimme yhdistää 

sähköpostiosoitetteesi ja sosiaalisen 

median tileilläsi olevista pikseleistä 

kerättyjä tietoja (jos näitä on) ja lisäävät 

sinut henkilöryhmään, jolle voimme 

lähettää räätälöityjä mainoksia. Tämä 

asiakasryhmä luodaan ja tallennetaan 

vain sosiaalisen median alustallesi. 

Vaikka voimme lähettää sinulle 

mukautettuja mainoksia, emme voi tietää 

kuulutko asiakasryhmään, emmekä 

pääse käsiksi sosiaalisen median tililläsi 

oleviin tietoihin. 

• Jotta voisimme lisätä sinut 

asiakasryhmään ja määrittää mitä 

sisältöä sinulle kannattaa lähettää ja 

mihin asiakasryhmään sovit parhaiten. 

Teemme tämän analysoimalla erilaisia 

tekijöitä, kuten sitä, miten olet 

rekisteröitynyt vastaanottamaan meiltä 

markkinointiviestintää (esim. 

verkkosivuillamme tai kilpailussa), 

sijaintisi, markkinointimieltymyksesi 

(esim. artistit, joiden olet ilmaissut 

kiinnostavan sinua) ja analysoimalla 

käyttäytymistäsi alustoillamme sekä 

kuuntelukäyttäytymistäsi, kun olet 

antanut meille suostumuksesi tähän 

(katso jäljempänä oleva kohta 

"Kuuntelukäyttäytyminen 

suoratoistoalustoilla"). Huomaa, että 

lopetamme analysoinnin, jos kieltäydyt 
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Keräämämme tiedot Miten käytämme tietojasi 

vastaanottamasta markkinointiviestejä 

milloin tahansa klikkaamalla 

sähköposteissamme esiintyvää 

peruutuslinkkiä, seuraamalla 

lähettämässämme tekstiviestissä 

annettuja ohjeita tai lähettämällä meille 

sähköpostia osoitteeseen 

privacypolicy@wmg.com. 

• Luodaksemme sosiaalisen median 

käyttäjäryhmän, joilla on samanlaiset 

mieltymykset kuin muissa 

asiakasryhmissämme. Tämä 

"näköisyleisö" -ryhmä luodaan ja 

tallennetaan vain sosiaalisen median 

kumppaneidemme alustoille. Vaikka 

voimme lähettää räätälöityjä mainoksia 

yksilöille tässä näköisyleisö -ryhmässä, 

emme voi tunnistaa tähän ryhmään 

kuuluvia henkilöitä, emmekä pääse 

käsiksi näiden henkilöiden sosiaalisen 

median alustan tietoihin. 

2.3 Sosiaalinen media, suoratoistopalvelut ja kolmansien osapuolien tilit 

Keräämämme tiedot Miten käytämme tietojasi 

Digitaalisten palveluntarjoajien 

suoramarkkinointi  

Teemme yhteistyötä digitaalisten 

palveluntarjoajien kanssa.  Jos sinulla on tili 

digitaalisen palveluntarjoajan alustalla (esim. 

Spotify) ja olet rekisteröitynyt 

vastaanottamaan markkinointiviestintää 

heidän yhteistyökumppaneiltaan heidän 

verkkotyökalujensa kautta, tämä 

palveluntarjoaja jakaa henkilötietosi meille 

tätä tarkoitusta varten. Näitä tietoja ovat nimi, 

syntymäaika, sukupuoli, sähköpostiosoite ja 

postinumero.  

Suostumuksellasi 

Lähettääksemme sinulle sähköpostitse 

teemamarkkinointia 

markkinointimieltymystesi asettamissa 

rajoissa. Katso myös alla oleva kohta 

"Kuuntelukäyttäytyminen 

suoratoistoalustoilla", jossa käsitellään muita 

tapoja, joilla olemme vuorovaikutuksessa 

suoratoistoalustojen kanssa, jotta voimme 

lähettää sinulle räätälöityä sisältöä silloin, kun 

olet antanut siihen suostumuksesi. 

Huomaa, että voit lopettaa viestien 

vastaanottamisen milloin tahansa 

napsauttamalla lähettämässämme 

sähköpostiviestissä olevaa peruutuslinkkiä, 

lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 

privacypolicy@wmg.com tai lopettamalla 
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Keräämämme tiedot Miten käytämme tietojasi 

tilauksen digitaalisen palveluntarjoajan 

portaalin kautta. 

Kilpailuihin, arvontoihin ja vastaavanlaisiin 

kampanjoihin osallistuminen sosiaalisen 

median tilillä. 

Jos käytät sosiaalisen median tiliäsi (esim. 

Facebook), suoratoistopalvelua (esim. 

Spotify) tai jotain muuta kolmannen 

osapuolen käyttäjätiliä osallistuaksesi 

kilpailuihin, arvontoihin tai kampanjoihin tai 

kirjaudut tällaisille tileille alustoillamme, jaat 

meille tiettyjä kolmannen osapuolen tilillä 

olevia henkilötietojasi, kuten nimesi, 

sukupuolesi, sähköpostiosoitteesi, 

postitoimipaikkasi, maasi, kuunteluhistoriasi, 

suosikkikappaleesi, kampanjaan 

osallistumisen yhteydessä jakamiasi tietoja ja 

muita henkilötietoja, jotka annat meille 

käytettäväksi. 

Suostumuksellasi 

Jotta voisit osallistua järjestämiimme 

kilpailuihin, arvontoihin tai vastaavanlaisiin 

kampanjoihin ja hallinnoida tällaisia 

toimintoja.  

Joihinkin näistä toiminnoista liittyy 

lisäsääntöjä, jotka voivat sisältää lisätietoja 

siitä, miten käytämme ja luovutamme 

henkilötietojasi – lue nämä säännöt 

huolellisesti ennen kuin luovutat meille 

henkilötietojasi. 

Suoratoistoalustojen kuuntelukäyttäytyminen 

Jos annat meille luvan, keräämme 

henkilötietoja käyttämiltäsi 

suoratoistoalustoilta (esim. Spotify) 

kuuntelukäyttäytymisestäsi heidän 

alustallaan. Tämä sisältää tietoa kappaleista, 

soittolistoista ja albumeista sekä suosimistasi 

genreistä ja artisteista. 

 

Suostumuksellasi 

• Analysoidaksemme 

kuuntelukäyttäytymistäsi (sekä 

koostetun että henkilökohtaisesti 

tunnistettavissa olevan sisällön 

perusteella) sinulle räätälöidyn 

markkinointisisällön määrittämiseksi 

markkinointimieltymystesi mukaisesti, 

jos olet antanut meille luvan 

(suoratoistoalustalla) lähettää 

suoramarkkinointiviestejä. Jos 

esimerkiksi tunnistamme yhden artistin 

suosikkiartistiksesi 

kuuntelukäyttäytymisesi perusteella, 

voimme suositella sinulle samanlaista 

artistia, josta uskomme sinun pitävän, 

mutta jota et ole vielä kuunnellut. 

Huomaa, että voit perua suostumuksesi 

kuuntelukäyttäytymisesi analysointiin 

suoratoistopalvelun kautta tai ottamalla 

meihin yhteyttä osoitteeseen 

privacypolicy@wmg.com. 
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Keräämämme tiedot Miten käytämme tietojasi 

• Valvoaksemme suoratoistoalustojen 

sisällön toimintaa analysoimalla 

käyttäjien kuuntelukäyttäytymistä. 

Esitallentaminen/Lisääminen 

Jos tallennat esitallennat tai lisäät 

julkaisematonta sisältöä suoratoistoalustalle, 

suoratoistoalusta voi jakaa henkilötietosi 

kanssamme. Tämä voi sisältää tietoja 

valitsemastasi esitallennetusta/lisätystä 

sisällöstä sekä nimesi, sähköpostiosoitteesi, 

kaupunkisi, maasi ja (soveltuvin osin) 

markkinointimieltymyksesi, jos olet valinnut 

vastaanottaa markkinointiviestejä meiltä. 

Suostumuksellasi 

• Lisäämme pyydetyn sisällön 

suoratoistoalustan kuuntelulistallesi 

sisällön virallisen julkaisun jälkeen ja 

lähetämme sähköpostiviestin asiasta. 

• Lähettääksemme sinulle 

markkinointiviestintää sähköpostitse, jos 

olet hyväksynyt näiden viestien 

vastaanottamisen. Teemme tämän vain 

markkinointimieltymystesi mukaisesti ja 

voit peruuttaa viestien vastaanottamisen 

milloin tahansa napsauttamalla 

lähettämässämme sähköpostiviestissä 

olevaa peruutuslinkkiä tai lähettämällä 

meille sähköpostia osoitteeseen 

privacypolicy@wmg.com. 

2.4 Yleiset tiedustelut ja sopimukset 

Keräämämme tiedot Miten käytämme tietojasi 

Yleiset tiedustelut 

Annat meille henkilötietojasi, kun otat meihin 

yhteyttä tai olet meihin muuten yhteydessä, 

esimerkiksi sähköpostitse, tekstiviestitse, 

sosiaalisessa mediassa, verkossa, 

yhteydenottolomakkeella, puhelimitse, 

tekstiviestitse tai muulla tavoin. Tällaisia 

tietoja on yleensä nimesi, yhteystietosi ja 

viestiesi sisältö. 

Tarpeellista oikeutettujen etujemme vuoksi 

Vastataksemme tiedusteluihisi ja viesteihisi 

esimerkiksi silloin, kun lähetät meille 

kysymyksiä, ehdotuksia, palautetta tai 

valituksia tai kun pyydät tietoa 

alustoistamme. Saatamme myös ottaa tämän 

huomioon, kun kehitämme alustojamme, 

tuotteitamme ja palveluitamme. 

Kyselyt 

Annat meille henkilötietojasi, kun osallistut 

kyselyihimme. Tällaisia tietoja ovat yleensä 

nimesi, yhteystietosi ja kyselyvastauksesi. 

Suostumuksellasi 

Lisätäksemme sinut kyselyihimme ja 

analysoidaksemme kysymyksiimme 

antamiasi vastauksia. 
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2.5 Automaattisesti kerätyt tiedot 

Keräämämme tiedot Miten käytämme tietojasi 

Sähköpostin toimitettavuus  

Keräämme tiettyjä henkilötietoja 

automaattisesti, kun lähetämme sinulle 

markkinointiviestejä 

markkinointimieltymystesi mukaisesti. Nämä 

ovat yleensä tietoja siitä, oletko avannut 

sähköpostiviestin ja mitä viestin kohtia olet 

klikannut.  

Lisätietoja evästeistä (ja muista 

vastaavista teknologioista) ja niiden 

käytöstä on evästekäytännössämme.  

Löydät sen verkkosivujemme alaosasta 

käyttöehtojemme vierestä. 

Suostumuksellasi 

• Valvoaksemme sinulle lähettämiemme 

markkinointiviestien toimivuutta. 

• Räätälöimme tulevia 

markkinointisähköpostiviestejä sen 

perusteella, miten olet reagoinut aiempiin 

sähköpostiviesteihimme. 

Verkkoalustamme käyttäminen   

Keräämme tiettyjä henkilötietoja 

automaattisesti, kun vierailet tai käytät jotakin 

verkkoalustaamme. Näitä tietoja ovat mm.: 

• Selaimen ja laitteen tiedot: Useimmat 

selaimet keräävät tiettyjä tietoja, kuten 

Media Access Control (MAC) -osoitteen, 

laitetyypin (Windows tai MAC), näytön 

tarkkuuden, käyttöjärjestelmän version, 

Internet-selaimen tyypin ja alustan 

version.  

• Mobiilisovelluksen tiedot: Kun lataat ja 

käytät mobiilisovelluksiamme, 

saatamme seurata ja kerätä 

mobiilisovelluksen käyttötietoja, kuten 

päivämäärän ja kellonajan, jolloin 

laitteesi mobiilisovellus käyttää 

palvelimiamme, sekä mitä tietoja ja 

tiedostoja on ladattu mobiilisovellukseen 

laitteesi numeron perusteella.  

• IP-osoite: IP (Internet Protocol) -osoite 

on numero, jonka internet-

palveluntarjoajasi (ISP) määrittää 

automaattisesti laitteellesi, jolla käytät 

alustaa ja joka tunnistetaan ja kirjataan 

automaattisesti palvelimemme 

lokitiedostoihin aina, kun vierailet 

Se on tarpeellista oikeutettujen etujemme 

vuoksi 

• Alustan käyttötasojen laskeminen. 

• Palvelinongelmien diagnosointi. 

• Alustojemme hallinta.  

• Sijaintisi määrittäminen maatasolla. 
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Keräämämme tiedot Miten käytämme tietojasi 

alustalla, sekä vierailun aika ja tiedot 

toiminnnastasi alustalla. 

Evästeet (ja vastaava teknologia) 

Kun vierailet jollakin verkkoalustoistamme, 

keräämme henkilötietojasi laitteellesi 

asetettujen evästeiden ja vastaavien 

teknologioiden avulla. Kerättyjä tietoja voivat 

olla esimerkiksi käyttäjätunnus, IP-osoite, 

alustoillamme käyttämäsi sisältö, jokaisen 

vierailun kesto, alustojemme käytön aikana 

ilmenneet virheviestit ja vuorovaikutus 

sosiaalisen median liitännäisten kanssa 

(esim. Facebookin tykkää tai jaa -painikkeet) 

alustoillamme. 

Lisätietoja evästeistä (ja muista 

vastaavista teknologioista) ja niiden 

käytöstä on evästekäytännössämme.  

Löydät sen verkkosivujemme alaosasta 

käyttöehtojemme vierestä. 

 

Tarpeellista oikeutettujen etujemme vuoksi 

• Varmistaaksemme, että alustamme 

toimivat tarkoitetulla tavalla laitteellasi ja 

että ne tarjoavat pyytämääsi sisältöä ja 

palveluja. 

Lainsäädännön velvoitteiden täyttäminen 

• Varmistaaksemme, että alustamme ja 

kaikki alustalla suorittamasi toimenpiteet 

ovat turvallisia. 

• Evästeitä ja niistä kerättyjä tietoja 

koskevan lainsäädännön noudattaminen 

– esimerkiksi evästeiden asetusten 

muistaminen. 

Suostumuksellasi 

• Tarjotaksemme sinulle räätälöityä 

mainontaa verkossa ja sosiaalisessa 

mediassa verkkokäyttäytymisesi ja 

alustojemme käytön perusteella. 

• Jakaaksemme tietojasi kolmansien 

osapuolien kanssa, jotta he voivat 

lähettää sinulle räätälöityä 

mainontasisältöä verkossa ja 

sosiaalisessa mediassa. 

• Jakaaksemme tietojasi kolmannen 

osapuolen sosiaalisen median 

kumppaneille, joiden kanssa olet 

vuorovaikutuksessa (esim. Facebookin 

tykkää ja jaa -painikkeet) alustoillamme. 

• Tunnistaaksemme sinut kun palaat 

jollekin alustalle ja mukauttaaksemme 

käyttökokemuksesi aiempien käyntiesi 

perusteella. 

• Suorittaaksemme verkkoanalytiikkaa 

alustoillamme (esim. 

analoysoidaksemme vierailujesi määrää 

ja kuinka käytät alustojamme). 
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2.6 Sisäiset liiketoimintaprosessit 

Keräämämme tiedot Miten käytämme tietojasi 

Henkilötietojen yhdistäminen 

Henkilötietojemme yhdistäminen voi koskea 

mitä tahansa yllä olevista henkilötiedoista, 

joita keräämme sinusta. 

Tarpeellista oikeutettujen etujemme vuoksi 

Keräämiemme henkilötietojen yhdistäminen 

siten, että lopullisessa koostetussa 

muodossaan sinua tai ketään muuta henkilöä 

ei voida enää tunnistaa. Esimerkiksi 

käyttämällä verkkosivustovierailuista 

kerättyjä henkilötietoja laskeaksemme niiden 

käyttäjien prosenttiosuuden, jotka pitävät 

jostakin tietystä artistista. Käytämme 

yhdistettyjä tietoja moniin eri tarkoituksiin, 

kuten: 

• Uusien tuotteiden ja palvelujen 

kehittäminen. 

• Nykyisten tuotteidemme ja palvelujemme 

tehostaminen, parantaminen tai 

muokkaaminen. 

• Mainoskampanjoidemme tehokkuuden 

määrittäminen siten, että voimme 

mukauttaa kampanjamme käyttäjien 

tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. 

• Liiketoimintamme harjoittaminen ja 

laajentaminen, esimerkiksi alustamme 

mielenkiintoisimpien osien 

määrittäminen, jotta voisimme keskittää 

resurssit ja kehittämistoimet tehokkaasti. 

Auditoinnit (sisäiset ja ulkoiset) ja 

vaatimustenmukaisuus 

Auditointi- ja 

vaatimustenmukaisuusprosessimme voi 

koskea mitä tahansa yllä mainituista 

keräämistämme henkilötiedoista. 

Tarpeellista oikeutettujen etujemme vuoksi  

Varmistaaksemme, että sisäiset 

prosessimme toimivat oikealla tavalla. 

Lainsäädännön velvoitteiden täyttäminen 

Varmistaaksemme, että sisäiset 

prosessimme noudattavat vallitsevia lakeja ja 

sopimusvaatimuksia. 

Petokset ja turvallisuus 

Petosten ja turvallisuuden 

seurantaprosessimme voi koskea mitä 

tahansa yllä mainituista keräämistämme 

henkilötiedoista. 

Tarpeellista oikeutettujen etujemme vuoksi  

Petosten ja turvallisuuden tarkkailu 

liiketoiminnassamme, esimerkiksi 

kyberhyökkäyksien tai identiteettivarkauksien 

havaitseminen ja estäminen. 
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Keräämämme tiedot Miten käytämme tietojasi 

Hallinto 

Hallinnolliset prosessimme voivat koskea 

mitä tahansa yllä mainituista 

henkilötiedoista, joita keräämme sinusta.  

Tarpeellista oikeutettujen etujemme vuoksi  

Toimiaksemme tehokkaasti 

liiketoimintamallimme ja yritysrakenteemme 

puitteissa ja voidaksemme palvella 

asiakkaitamme tehokkaasti, myös 

käyttämällä useita keskitettyjä ja paikallisia 

liiketoimintoja. 

Oikeudelliset vaatimukset 

Oikeudellinen vaatimusprosessimme koskee 

kaikkia yllä mainittuja henkilötietojasi, joita 

olemme keränneet. 

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen/ 

oikeutetut edut (tilannekohtainen) 

Puolustaaksemme lakisääteisiä 

oikeuksiamme ja etujamme ja 

vastataksemme lainsäätäjien tai 

lainvalvontaviranomaisten tekemiin 

pyyntöihin. 

3. HENKILÖTIETOJEN JAKAMINEN  

Jaamme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin: 

• Jaamme henkilötietojasi tytäryhtiöillemme tässä tietosuojakäytännössä kuvattuihin 

tarkoituksiin. Voit tutustua tytäryhtiöihimme ja niiden sijaintiin täällä 

https://wminewmedia.com/affiliates/. 

• Jaamme henkilötietojasi yrityksille, jotka suorittavat palveluja puolestamme (ja joissakin 

tapauksissa myös tytäryhtiöillemme), jotta ne voisivat tukea meitä palvelujen 

tuottamisessa, mukaan lukien alla luetellut. Näitä voivat olla konsultit, ammattimaisten 

neuvontapalveluiden tarjoajat (kuten asianajajat ja kirjanpitäjät), digitaaliset 

markkinointitoimistot, palveluntarjoajat, hosting-palveluntarjoajat (pilvipalveluntarjoajat 

kuten AWS ja Microsoft Azure), markkinointiteknologia (kuten sähköpostikampanjan 

luominen, sähköpostiautomaatio, optoutien hallinta jne.), data-analyysit (kuten 

verkkosivuston liikenneanalytiikka), maksujen käsittely (kuten PayPal), tilausten 

käsittely (kuten asiakastilausten toimitus), infrastruktuurin tarjoajat (kuten verkkosivusto 

ja sovelluskehitys), auditointi (ulkoiset auditoijat, kuten KPMG ja PWC), IT-palvelut, 

asiakaspalvelu, sähköpostin toimitus, luottokorttien käsittely ja muut vastaavat palvelut. 

• Jaamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille (mukaan lukien 

yhteistyökumppanimme ja artistimme), jotta he voivat lähettää sinulle 

markkinointimieltymystesi mukaista markkinointiviestintää. Kun esimerkiksi 

rekisteröidyt jonkin artistin uutiskirjeen tilaajaksi. 

• Jaamme henkilötietojasi sosiaalisen median kumppaneidemme kanssa sosiaalisen 

median yleisömainonnassa ja sosiaalisen median liitännäisten käytössä alustoillamme. 

• Jaamme henkilötietojasi kolmansien osapuolten kanssa, jotka sponsoroivat kilpailuja, 

arvontoja ja vastaavia kampanjoita, jotta he voivat tarjota ja hallinnoida tällaisia 

kilpailuja, arvontoja ja kampanjoita. 

• Kaikki henkilötiedot, jotka julkaiset tai luovutat alustojemme julkisissa osissa (esim. 

viestitaulujen, chatin, profiilisivujen ja blogien kautta) muuttuvat julkiseksi tietoksi, joka 

saattaa olla alustojemme käyttäjien ja suuren yleisön nähtävissä. Tällaisia tietoja 
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voidaan jakaa uudelleen internetin ja muiden mediakanavien kautta, joilloin yleisö 

laajennee entisestään.  

• Jaamme henkilötietojasi, jos meillä on velvollisuus tehdä niin noudattaaksemme (ja/tai 

kun kohtuudella uskomme olevan velvollisuutemme noudattaa) mitä tahansa 

oikeudellista tai sääntelyyn liittyvää velvoitetta, kuten tuomioistuinten määräyksiä, 

lainvalvontatoimien mukaisesti; tai pannaksemme täytäntöön minkä tahansa kanssasi 

tekemämme sopimuksen; tai suojellaksemme Warner Music Groupin, 

tytäryhtiöidemme, artistiemme, sinun, muiden kolmansien osapuolten, alustojemme 

käyttäjien tai suuren yleisön oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta.  

• Jaamme henkilötietojasi myynnin tai liiketoiminnan yhteydessä. Meillä on oikeutettu etu 

paljastaa tai siirtää henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle uudelleenjärjestelyn, 

sulautumisen, myynnin, yhteisyrityksen, luovutuksen, tai muun liiketoiminnan, 

omaisuuden tai osakkeen siirron yhteydessä (mukaan lukien konkurssimenettelyt ja 

muut vastaavanlaiset menettelyt). Tällaisia kolmansia osapuolia voivat olla esimerkiksi 

hankintayksikkö ja sen neuvonantajat. 

• Jaamme henkilötietojasi soveltaaksemme ehtojamme tai muita kanssasi tekemiämme 

sopimuksia ja pidättääksemme oikeuden hakea käytettävissä olevia 

oikeussuojakeinoja tai rajoittaa vahinkoja, joita saatamme kärsiä missä tahansa 

toiminnassa, esimerkiksi oikeuden määräysten ja perintätoimistojen toimien vuoksi. 

4. SIIRRÄMMEKÖ HENKILÖTIETOJASI?  

Huomaa, että Warner Music Groupin maailmanlaajuisen luonteen vuoksi henkilötietojasi voidaan 

säilyttää ja käsitellä missä tahansa maassa, jossa meillä on tiloja tai jossa meillä on 

palveluntarjoajia. Käyttämällä alustojamme ymmärrät, että henkilötietojasi voidaan siirtää 

asuinmaasi ulkopuolelle, mukaan lukien Yhdysvaltoihin, jossa saattaa olla erilaiset 

tietosuojasäännöt kuin omassa maassasi.  

Etenkin kuluttajatietokannat ja globaalit markkinointitiimimme sijaitsevat Yhdysvalloissa ja Iso-

Britanniassa, joten meille verkkokaupan yhteydessä antamasi henkilötiedot, tai 

markkinointitarkoituksiin ja kilpailuihin liittyviin tarkoituksiin antamasi tiedot (mukaan lukien 

arvontoihin ja muihin vastaaviin kampanjoihin) tallennetaan ja niitä käsitellään Yhdysvalloissa ja 

Iso-Britanniassa näihin tarkoituksiin. 

Katso tämän tietosuojakäytännön kohdasta "Siirrämmekö henkilötietojasi" kohta Maakohtaiset 

Määräykset saadaksesi tietoja siitä, miten suojaamme henkilötietosi, kun niitä siirretään 

asuinmaasi ulkopuolelle.  

5. KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?   

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen tai sallittua ottaen huomioon tarkoitukset, 

joita varten ne on hankittu, ja sovellettavan lainsäädännön asettamat rajoitteet. 

Säilytysaikojen määrittelyssä käytämme seuraavia kriteerejä: 

• Sen aikaa, kun meillä on jatkuva suhde kanssasi ja tarjoamme sinulle alustojemme 

palveluita (esimerkiksi niin kauan kuin sinulla on tili meillä tai jatkat alustojen käyttöä); 

• Lakisääteisten velvoitteiden määrittelemän ajan (esimerkiksi tietyt lait edellyttävät, että 

pidämme kirjaa tapahtumistasi tietyn ajanjakson ajan, ennen kuin voimme poistaa ne); 

• Jos säilyttäminen suositeltavaa oikeudellisen asemamme vuoksi (esimerkiksi 

sovellettavien rajoitus-, oikeudenkäynti- tai lakisääteisten tutkimusten osalta); ja 
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• Kaikkien asianmukaisten laki- ja tietosuojaviranomaisten antamien ohjeiden 

mukaisesti. 

6. ARKALUONTEISET HENKILÖTIEDOT  

Pyydämme, että et lähetä tai luovuta meille mitään arkaluonteisia henkilötietoja (esim. 

sosiaaliturvatunnusta, etniseen alkuperään, seksuaaliseen suuntautumiseen tai 

sukupuolielämään, poliittisiin mielipiteisiin, uskontoon tai filosofisiin uskomuksiin, tai terveyteen 

liittyviä tietoja, rikosoikeudelliseen taustaan tai ammattiliiton jäsenyyteen liittyviä tietoja) 

alustoiltamme tai niiden kautta, ellei näitä tietoja ole nimenomaisesti pyydetty määritettyihin 

tarkoituksiin. 

7. YKSITYISYYDENSUOJA  

Jos haluat käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi (kuten nähdä, tarkistaa, korjata, päivittää, 

estää, rajoittaa tai poistaa henkilötietoja), voit ottaa meihin yhteyttä osoitteeseen 

privacypolicy@wmg.com. Vastaamme pyyntöösi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. 

Kun otat meihin yhteyttä, ilmoita selkeästi, mitä oikeuksia haluat käyttää, mihin toimenpiteisiin 

haluat meidän ryhtyvän henkilötietoihisi liittyen ja mihin henkilötietoihin pyyntösi liittyy. Näin 

voimme käsitellä pyyntösi tehokkaammin. 

Tietosuojasi takaamiseksi saamme toteuttaa vain pyyntöjä, jotka koskevat niitä henkilötietoja, 

joita käytät pyyntösi lähettämiseen, tai meidän on vahvistettava henkilöllisyytesi ennen pyynnön 

toteuttamista. Pyrimme vastaamaan pyyntöösi mahdollisimman pian ja lain vaatimassa ajassa. 

Katso maakohtaiset "Tietosuojaoikeutesi" tämän asiakirjan kohdasta Maakohtaiset Määräykset 

tai Kalifornian tietosuojakäytännöstä. 

8. TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN PÄIVITYKSET  

Voimme muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä milloin tahansa. Ilmoitamme sinulle mahdollisista 

merkittävistä muutoksista yhteistyösuhteemme aikana ja julkaisemme päivitetyt versiot 

verkkosivustollamme aika ajoin. Katso tämän sivun yläosassa olevasta VIIMEKSI PÄIVITETTY -

seliteestä, milloin tämä tietosuojakäytäntö on tarkistettu viimeksi. Kaikki tähän 

tietosuojakäytäntöön tehtävät muutokset tulevat voimaan, kun uusi tietosuojakäytäntö lisätään 

verkkoalustoillemme tai niiden kautta. 

9. YHTEYDENOTOT  

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä tai tietojenkäsittelykäytännöistämme, ota 

meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen reception.finland@warnermusic.com  

Toimipisteemme sijaitsee seuraavassa osoitteessa:: 

Warner Music Finland Oy  

Olavinkatu 1 B 7. kerros,  

00100 Helsinki  

Suomi, Finland 

Huom: Liiketoiminta ja toimitusjohtaja  

Huomaa, että sähköpostiviestintä ei ole aina suojattua, joten älä liitä luottokorttitietoja tai muita 

arkaluonteisia tietoja meille lähettämiisi sähköpostiviesteihin.  Voit myös ottaa yhteyttä 
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tietosuojatiimiimme sähköpostitse osoitteeseen privacypolicy@wmg.com tai kirjoittamalla 

osoitteeseen Warner Music UK Limited, Legal Department, The Warner Building, 27 Wrights 

Lane, London W8 5SW, United Kingdom. 

10. MAAKOHTAISET MÄÄRÄYKSET 

10.1 Euroopan unioni ja Euroopan talousalue 

SIIRRÄMMEKÖ HENKILÖTIETOJASI? 

Euroopan komissio katsoo, että jotkin ETA:n ulkopuoliset maat tarjoavat ETA-standardien 

tasoisen tietosuojan (luettelo näistä maista on saatavilla täältä). Siirroissa ETA-alueelta maihin, 

joiden tietosuojaa Euroopan komissio ei pidä riittävänä (mukaan lukien Yhdysvallat), olemme 

ottaneet käyttöön Euroopan komission vakiosopimuslausekkeet henkilötietojen siirtämisestä 

tiedonsiirron turvaamiseksi. Kopion tästä suojauksesta saat ottamalla yhteyttä osoitteeseen 

privacypolicy@wmg.com tai tutustumalla vakioehtoihin tästä linkkistä. 

 

TIETOSUOJAOIKEUTESI? 

Tietosuojaoikeudet, jos asut ETA-alueella tai jos henkilötietojasi ylläpitää Warner Music 

Company ETA-alueella:  

Lain mukaan sinulla on useita tietoihisi liittyviä oikeuksia (tietyin ehdoin ja poikkeuksin). Voit 

käyttää mitä tahansa näistä oikeuksista ottamalla meihin yhteyttä osoitteeseen 

privacypolicy@wmg.com tai alla olevan yhteystietoosion kautta. 

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttöä, jos käytämme "oikeutetttuja 

etujamme" perusteena henkilötietojesi käsittelylle tai jos käytämme henkilötietojasi 

suoramarkkinointiin (esim. jos et enää halua vastaanottaa suoramarkkinointiin liittyviä 

uutiskirjeitä, päivityksiä ja muuta markkinointiviestintää meiltä).  

Oikeudet Mitä tämä tarkoittaa? 

Oikeus saada tietoa Sinulla on oikeus saada selkeät, todenmukaiset ja helposti 

ymmärrettävät tiedot siitä, miten käytämme henkilötietojasi ja 

oikeuksistasi. Siksi toimitamme sinulle tämän 

tietosuojakäytännön tiedot. 

Oikeus saada pääsy 

tietoihin 

Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi (jos käsittelemme 

niitä) ja joihinkin muihin tietoihin (kuten tässä 

tietosuojakäytännössä annettuihin tietoihin). 

Näin tiedät ja voit tarkistaa, että käytämme henkilötietojasi 

tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

Oikeus oikaisupyyntöön Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan henkilötietosi, jos ne 

ovat virheellisiä tai puutteellisia.  

Oikeus tietojen 

poistamiseen 

Tätä kutsutaan myös "oikeudeksi tulla unohdetuksi" ja sen avulla 

voit pyytää henkilötietojesi poistamista, jos sille ei ole 

välttämätöntä syytä. Tämä ei ole yleinen poisto-oikeus, 

poikkeuksia on. 

mailto:privacypolicy@wmg.com
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
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Oikeudet Mitä tämä tarkoittaa? 

Oikeus rajoittaa käsittelyä Sinulla on oikeus rajoittaa tai estää henkilötietojesi käyttö. Kun 

käsittelyä rajoitetaan, voimme säilyttää henkilötietojasi, mutta 

emme voi käyttää niitä. Pidämme luetteloa henkilöistä, jotka ovat 

pyytäneet henkilötietojensa käytön estämistä, jotta voimme 

varmistaa, että rajoitusta noudatetaan myös jatkossa. 

Oikeus siirtää tiedot 

järjestelmästä toiseen 

Sinulla on oikeus vastaanottaa henkilötietosi jäsennellyssä, 

yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja 

pyytää näiden tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, jos se 

on teknisesti mahdollista. Tämä oikeus koskee vain meille itse 

antamiasi henkilötietoja (ei muita tietoja), joita käsittelemme 

automaattisesti suostumukseesi perustuen tai kanssasi tehdyn 

sopimuksen toteuttamiseksi. 

Vastustamisoikeus Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttöä joissakin 

tilanteissa, esimerkiksi silloin, kun meidän ei tarvitse käsitellä 

henkilötietojasi täyttääksemme sopimuksellisia tai muut 

lakisääteisiä velvoitteita. Voit esimerkiksi kieltää henkilötietojesi 

käytön suoramarkkinointitarkoituksiin. Voimme säilyttää 

henkilötietojasi, mutta emme voi enää käyttää niitä sellaisiin 

tarkoituksiin, jotka olet kieltänyt. 

Oikeus olla joutumatta 

pelkästään automaattiseen 

käsittelyyn perustuvan 

päätöksen kohteeksi, 

mukaan lukien profilointi 

Sinulla on oikeus olla sallimatta henkilötietojesi käyttöä 

pelkästään automatisoitujen, sinuun vaikuttavien päätösten 

tekemiseen. Sinulla on esimerkiksi oikeus olla antamatta 

henkilötietojasi sellaisen profiilin luomiseen, jonka perusteella 

tehdään myöhemmin automatisoituja päätöksiä ilman, että oikea 

ihminen osallistuu kyseiseen käsittelyyn. 

 

Valitusoikeus Sinulla on oikeus tehdä valitus tavastamme käsitellä 

henkilötietojasi asianomaisen kansallisen tietosuojaviranomaisen 

avulla. Katso ETA:n tietosuojaviranomaisten tiedot täältä. 

Oikeus peruuttaa 

suostumus 

Jos olet antanut suostumuksesi johonkin, mitä teemme 

henkilötiedoillasi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi 

milloin tahansa (mutta suostumuksen peruuttaminen ei tarkoita, 

että henkilötiedoillasi sitä ennen tehdyt asiat muuttuisivat 

laitottomiksi). Tämä sisältää oikeuden peruuttaa meille antamasi 

suostumuksen käyttää henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin. 

10.2 Iso-Britannia 

SIIRRÄMMEKÖ HENKILÖTIETOJASI? 

Iso-Britannia katsoo, että ETA-maat tarjoavat riittävän tietosuojan ja Iso-Britannian lain mukaan 

henkilötietojesi siirtäminen Iso-Britanniasta ETA-maahan on tällä hetkellä sallittua. Lisäksi 
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henkilötietojesi siirtäminen joihinkin muihin kuin ETA-maihin on tällä hetkellä sallittu Iso-

Britanniassa edellyttäen, että Euroopan komissio on katsonut, että nämä maat tarjoavat ETA-

standardien mukaisen tietosuojan (näiden maiden täydellinen luettelo on saatavilla täältä).  

Siirroissa Iso-Britanniasta maihin, joiden tietoturvallisuutta Euroopan komissio ei pidä riittävänä 

(mukaan lukien Yhdysvallat), Euroopan komission hyväksymät henkilötietojen siirtoa koskevat 

vakiosopimuslausekkeet ovat tällä hetkellä Iso-Britannian hyväksymät ja tietojesi siirron takaava 

turva. Noudatamme näitä vakiosopimuslausekkeita, kun siirrämme henkilötietojasi maihin, joiden 

tietosuojatasoa Iso-Britannia ei pidä riittävänä. Saat kopion tästä suojauksesta ottamalla yhteyttä 

osoitteeseen privacypolicy@wmg.com tai tutustumalla vakioehtoihin napsauttamalla tätä linkkiä. 

 

TIETOSUOJAOIKEUTESI? 

Tietosuojaoikeudet, jos asut Iso-Britanniassa tai jos henkilötietojasi ylläpitää Warner 

Music Company Iso-Britanniassa:  

Lain mukaan sinulla on useita oikeuksia (tietyin ehdoin ja poikkeuksin) liittyen henkilötietoihisi. 

Voit käyttää mitä tahansa näistä oikeuksista ottamalla meihin yhteyttä osoitteeseen 

privacypolicy@wmg.com tai alla olevan yhteystietoosion kautta. 

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttöä, jos käytämme "oikeutetttuja 

etujamme" perusteena henkilötietojesi käsittelylle tai jos käytämme henkilötietojasi 

suoramarkkinointiin (esim. jos et enää halua vastaanottaa suoramarkkinointiin liittyviä 

uutiskirjeitä, päivityksiä ja muuta markkinointiviestintää meiltä).  

Oikeudet Mitä tämä tarkoittaa? 

Oikeus saada tietoa Sinulla on oikeus saada selkeät, todenmukaiset ja helposti 

ymmärrettävät tiedot siitä, miten käytämme henkilötietojasi ja 

oikeuksistasi. Siksi toimitamme sinulle tämän 

tietosuojakäytännön tiedot. 

Oikeus saada pääsy 

tietoihin 

Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi (jos käsittelemme 

niitä) ja joihinkin muihin tietoihin (kuten tässä 

tietosuojakäytännössä annettuihin tietoihin). 

Näin tiedät ja voit tarkistaa, että käytämme henkilötietojasi 

tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

Oikeus oikaisupyyntöön Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan henkilötietosi, jos ne 

ovat virheellisiä tai puutteellisia.  

Oikeus tietojen 

poistamiseen 

Tätä kutsutaan myös "oikeudeksi tulla unohdetuksi" ja sen avulla 

voit pyytää henkilötietojesi poistamista, jos sille ei ole 

välttämätöntä syytä. Tämä ei ole yleinen poisto-oikeus, 

poikkeuksia on. 

Oikeus rajoittaa käsittelyä Sinulla on oikeus rajoittaa tai estää henkilötietojesi käyttö. Kun 

käsittelyä rajoitetaan, voimme säilyttää henkilötietojasi, mutta 

emme voi käyttää niitä. Pidämme luetteloa henkilöistä, jotka ovat 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
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Oikeudet Mitä tämä tarkoittaa? 

pyytäneet henkilötietojensa käytön estämistä, jotta voimme 

varmistaa, että rajoitusta noudatetaan myös jatkossa. 

Oikeus siirtää tiedot 

järjestelmästä toiseen 

Sinulla on oikeus vastaanottaa henkilötietosi jäsennellyssä, 

yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja 

pyytää näiden tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, jos se 

on teknisesti mahdollista. Tämä oikeus koskee vain meille itse 

antamiasi henkilötietoja (ei muita tietoja), joita käsittelemme 

automaattisesti suostumukseesi perustuen tai kanssasi tehdyn 

sopimuksen toteuttamiseksi. 

Vastustamisoikeus Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttöä joissakin 

tilanteissa, esimerkiksi silloin, kun meidän ei tarvitse käsitellä 

henkilötietojasi täyttääksemme sopimuksellisia tai muut 

lakisääteisiä velvoitteita. Voit esimerkiksi kieltää henkilötietojesi 

käytön suoramarkkinointitarkoituksiin. Voimme säilyttää 

henkilötietojasi, mutta emme voi enää käyttää niitä sellaisiin 

tarkoituksiin, jotka olet kieltänyt. 

Oikeus olla joutumatta 

pelkästään automaattiseen 

käsittelyyn perustuvan 

päätöksen kohteeksi, 

mukaan lukien profilointi 

Sinulla on oikeus olla sallimatta henkilötietojesi käyttöä 

pelkästään automatisoitujen, sinuun vaikuttavien päätösten 

tekemiseen. Sinulla on esimerkiksi oikeus olla antamatta 

henkilötietojasi sellaisen profiilin luomiseen, jonka perusteella 

tehdään myöhemmin automatisoituja päätöksiä ilman, että oikea 

ihminen osallistuu kyseiseen käsittelyyn. 

Valitusoikeus Sinulla on oikeus tehdä valitus tavastamme käsitellä 

henkilötietojasi Iso-Britannian tietosuojaviranomaisen (ICO) 

avulla. Katso ICO:n yhteystiedot alta: 

 

Osoite: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, 

Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF.  

Puhelinnumero: 0303 123 1113.  

Verkkosivusto: https://ico.org.uk/make-a-complaint/ 

Oikeus peruuttaa 

suostumus 

Jos olet antanut suostumuksesi johonkin, mitä teemme 

henkilötiedoillasi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi 

milloin tahansa (mutta suostumuksen peruuttaminen ei tarkoita, 

että henkilötiedoillasi sitä ennen tehdyt asiat muuttuisivat 

laitottomiksi). Tämä sisältää oikeuden peruuttaa meille antamasi 

suostumuksen käyttää henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin. 

11. KALIFORNIAN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ 

California Consumer Privacy Act 2018 ("CCPA") -lain mukaisesti tämä Kalifornian tietosuojakäytäntö 

tarjoaa Kaliforniassa asuville tietoa henkilötietojen keräämisestä, käytöstä, myynnistä ja luovuttamisesta. 

https://ico.org.uk/make-a-complaint/
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CCPA:n mukaan "Henkilötiedot" ovat tietoja, jotka ovat tunnistettavia, tai liittyvät, kuvailevat tai jotka 

voidaan kohtuudella yhdistää johonkin tiettyyn Kalifornian asukkaaseen tai talouteen. Tämä Kalifornian 

tietosuojakäytäntö koskee myös muita Kalifornian lain säännöksiä. Toimitamme tämän Kalifornian 

tietosuojakäytännön edellä mainitun yleisen tietosuojakäytännön tietojen lisäksi. Kuten edellä todettiin, 

tämä Kalifornian tietosuojakäytäntö kuvaa käytäntöjämme liittyen henkilötietoihin, joita keräämme sinulta 

suoraan sekä meidän omistamien tai valvomien alustojen kautta.Tämä Kalifornian tietosuojakäytäntö ei 

koske työnhakijoitamme, työntekijöitämme, urakoitsijoitamme, omistajiamme, johtajiamme tai 

toimihenkilöitämme, joiden henkilötietoja keräämme liittyen heidän nykyiseen, entiseen tai mahdolliseen 

rooliinsa meillä. 

11.1 Henkilötietojen kerääminen 

Aiomme kerätä ja olemme keränneet viimeisten 12 kuukauden aikana seuraavat CCPA:ssa luetellut 

henkilötietoryhmät: 

A. Tunnisteet. Tunnisteet, kuten nimi, yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), IP-

osoite, joka voidaan kohtuullisesti yhdistää tiettyyn kuluttajaan tai talouteen, 

sosiaaliturvatunnus, sosiaalisen median käyttäjätunnus tai tunniste ja verkkotunnisteet; 

B. Asiakasrekisteritiedot. Kalifornian asiakasrekisterilainsäädännössä määritetyt henkilötiedot, 

kuten nimi, yhteystiedot ja tilin taloustiedot;  

C. Suojatut tiedot. Kalifornian tai liittovaltion lain suojaamat luokitukset, kuten sukupuoli ja ikä:  

D. Tapahtumatiedot. Kaupalliset tiedot, kuten tilaushistoria, ostoskorin sisältö, maksutiedot, 

tilausten toimitusasetukset sekä kuunteluhistoria ja -mieltymykset; 

E. Online-käyttötiedot. Internetin tai verkon käyttötiedot, kuten selaushistoria, hakuhistoria ja 

vuorovaikutus verkko-ominaisuuksien tai mainosten kanssa; 

F. Paikannustiedot. Paikannustiedot, kuten laitteen sijainti ja IP-osoitteen perusteella arvioitu 

sijainti; 

G. Audio-/videotiedot. Ääni-, sähkö-, kuva- ja vastaavat tiedot, kuten puhelu- ja videotallenteet; 

H. Päätelmät. Yllä luetelluista henkilötiedoista tehdyt päätelmät profiilin tai yhteenvedon 

luomiseksi esimerkiksi yksilön mieltymyksistä ja ominaisuuksista. 

11.2 Henkilötietojen lähteet 

Keräämme henkilötietoja sinulta ja muista lähteistä, kuten kolmansilta osapuolilta, joiden kanssa olemme 

yhteistyössä, mainosverkostoista, julkisesti saatavilla olevista tietokannoista, 

yhteismarkkinointikumppaneilta, sosiaalisen median alustoilta ja kolmannen osapuolen 

palveluntarjoajiltamme. 

11.3 Henkilötietojen käyttö 

Käytämme henkilötietoja yllä olevan yleisen tietosuojakäytäntömme mukaisesti harjoittaaksemme, 

hallitaksemme ja ylläpitääksemme liiketoimintaamme, tarjotaksemme tuotteitamme ja palveluitamme ja 

saavuttaaksemme liiketoiminnalliset tarkoituksemme ja tavoitteemme, mukaan lukien: kehittääksemme, 

parantaaksemme ja ylläpitääksemme tuotteitamme ja palveluitamme; mukauttaaksemme, 

mainostaaksemme ja markkinoidaksemme tuotteitamme ja palveluitamme; tehdäksemme tutkimuksia ja 

data-analyysiä; ylläpitääksemme tilojamme ja infrastruktuuriamme; suorittaaksemme laatu- ja 

turvallisuustoimenpiteitä; suorittaaksemme riskin- ja turvallisuusvalvontaa; havaitaksemme ja 

estääksemme petokset; suorittaaksemme henkilöllisyyden varmistuksen; suorittaaksemme kirjanpidon, 

auditoinnit, tutkimukset ja muut sisäiset toiminnot; noudattaaksemme lakia, oikeudellisia prosesseja ja 

sisäisiä käytäntöjä; ylläpitääksemme tietoja; ja esittääksemme ja puolustaaksemme oikeudellisia vaateita. 

11.4 Henkilötietojen luovuttaminen ja myynti 
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Kuten yleisessä tietosuojakäytännössämme on kuvattu, jaamme henkilötietoja seuraavien kolmansien 

osapuolien kanssa: 

• Yhteistyökumppanit. Jaamme tietoja tytäryhtiöidemme kanssa tässä tietosuojakäytännössä 

kuvattuihin tarkoituksiin. 

• Palveluntarjoajat. Jaamme tietoja palveluntarjoajiemme kanssa helpottaaksemme heidän 

tarjoamiaan palveluja, kuten verkkosivuston hostausta, markkinointipalveluita, data-analyysia, 

maksujen ja tilausten käsittelyä, infrastruktuurin tarjoamista, auditointia, IT-palveluita, 

asiakaspalvelua ja sähköpostien toimittamista. 

• Liikekumppanit. Jaamme tietoja kolmansille osapuolille (mukaan lukien yhteistyökumppanimme 

ja artistimme), jotta he voivat lähettää sinulle sellaista markkinointiviestintää, joka vastaa 

markkinointimieltymyksiäsi.  

• Mainosverkot. Jaamme tietoja mainosverkostojen ja verkkomainoskumppaneiden kanssa, jotta 

he voivat lähettää sinulle markkinointiviestejä. 

• Sosiaalisen median alustat. Jaamme tietoja sosiaalisen median kumppaneidemme kanssa 

sosiaalisen median yleisömainonnassa ja kun käytämme sosiaalisen median liitännäisiä 

alustoillamme. 

• Kampanjan sponsorit. Jaamme tietoja sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, jotka 

sponsoroivat kilpailuja, arvontoja ja vastaavia kampanjoita, jotta he voivat tarjota ja hallinnoida 

tällaisia kampanjoita. 

• Lakiviranomaiset. Jaamme tietoja viranomaisille, mukaan lukien lainsäätäjille ja 

lainvalvontaviranomaisille, vastataksemme pyyntöihin sekä suojellaksemme ja puolustaaksemme 

laillisia oikeuksia. 

• Muut oikeustoimien osapuolet. Jaamme henkilötietoja oikeudenkäyntien yhteydessä ja 

vastatessamme tuomioistuinten määräyksiin. 

California Consumer Privacy Act CCPA -asetuksen mukaan "myynti" tarkoittaa yleisesti henkilötietojen 

luovuttamista rahaa tai muuta arvokasta asiaa vastaan ja voi sisältää tiettyjä liiketoimintakäytäntöjämme, 

mukaan lukien tietyntyyppiseen verkkomainontaan liittyvät käytännöt. Edeltävien 12 kuukauden aikana 

olemme luovuttaneet tietoja operatiivista liiketoimintaa varten ja myyneet seuraavat henkilötietoryhmät 

seuraaville kolmansille osapuolille:  

Henkilötietoryhmät Kertoo, mihin tarkoitukseen kolmannet 

osapuolet käyttävät niitä operatiivisessa 

liiketoiminnassaan 

Mille kolmansien 

osapuolien ryhmille 

ne on myyty 

Tunnisteet Tytäryhtiöt, palveluntarjoajat, liikekumppanit, 

myynninedistämissponsorit, mainosverkostot 

Mainosverkostot 

Asiakasrekisteritiedot Tytäryhtiöt, palveluntarjoajat, liikekumppanit, 

myynninedistämissponsorit, mainosverkostot 

Mainosverkostot 

Suojatut tiedot Tytäryhtiöt, palveluntarjoajat, mainosverkostot Mainosverkostot 

Tapahtumatiedot Tytäryhtiöt, palveluntarjoajat, liikekumppanit, 

myynninedistämissponsorit, mainosverkostot 

Mainosverkostot 
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Online-käyttötiedot Tytäryhtiöt, palveluntarjoajat, mainosverkostot  Mainosverkostot 

Paikannustiedot Tytäryhtiöt, palveluntarjoajat, 

myynninedistämissponsorit, mainosverkostot 

Mainosverkostot  

Audio-/videotiedot Tytäryhtiöt, palveluntarjoajat  Ei mikään näistä  

Päätelmät Tytäryhtiöt, palveluntarjoajat, mainosverkostot Mainosverkostot  

Emme tietoisesti myy alle 16-vuotiaiden lasten henkilötietoja. 

11.5 CCPA-oikeutesi 

Tarkastelu- ja poistamispyynnöt 

Voit pyytää meitä luovuttamaan seuraavat tiedot pyyntöäsi edeltävien 12 kuukauden ajalta:  

• Sinusta keräämiemme henkilötietojen kategoriat ja lähteet, joista keräämme kyseisiä 

henkilötietoja; 

• Sinusta keräämämme henkilötiedot;  

• Henkilötietojesi keräämisen tai myymisen liiketoiminnallinen tai kaupallinen tarkoitus;  

• Myymämme henkilötietoryhmät ja niiden kolmansien osapuolten tiedot, joille myimme kyseisiä 

henkilötietoja; ja  

• Henkilötietoryhmät, jotka jaoimme muuten, ja niiden kolmansien osapuolten tiedot, joille 

jaoimme kyseisiä henkilötietoja.  

Voit pyytää meitä poistamaan sinusta keräämämme henkilötiedot.  

Jos haluat tehdä tiedustelupyynnön tai poistopyynnön, ota meihin yhteyttä soittamalla numeroon 833-

596-2637.  Vahvistamme ja vastaamme pyyntöösi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ottaen 

huomioon pyynnön kohteena olevien henkilötietojen tyypin ja arkaluontoisuuden. Saatamme pyytää 

sinulta muita henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, viimeaikaiset 

maksutapahtumasi tai osan luottokorttisi numeroista, jos olet ostanut meiltä jotain. Näin voimme 

varmistaa henkilöllisyytesi ja suojata sinua vilpillisiltä pyynnöiltä. Jos ylläpidät salasanalla suojattua tiliä, 

voimme vahvistaa henkilöllisyytesi olemassa olevien tilisi todennuskäytäntöjen avulla ja pyytää 

uudelleenvahvistusta ennen henkilötietojen luovuttamista tai poistamista. Jos teet poistopyynnön, 

saatamme pyytää sinua vahvistamaan pyynnön ennen kuin poistamme henkilötietosi.  

Jos olet kuluttajan valtuutettu edustaja ja teet kuluttajalle tietopyynnön tai poistamispyynnön kuluttajan 

puolesta, pyydämme sinulta: 

• Todistusta Kalifornian valtiosihteeriltä, että sinulla on lupa harjoittaa liiketoimintaa Kaliforniassa; ja 

• Todistusta siitä, että kuluttaja on valtuuttanut sinut tekemään tietopyynnön tai poistopyynnön hänen 

puolestaan. Tämän luvan on oltava kuluttajan allekirjoittama. "Allekirjoitettu" tarkoittaa, että lupa on 

joko fyysisesti allekirjoitettu tai annettu sähköisesti Uniform Electronic Transactions Act, Civil Code 

1633.7 et seq -lain mukaisesti. 

Jos valtuutettu edustaja ei ole antanut meille kuluttajan allekirjoittamaa valtakirjaa Probate Code -lain 

osioiden 4000-4465 mukaisesti, voimme myös: 

• Pyytää kuluttajaa antamaan sinulle kirjallinen lupa pyynnön tekemiseen kuluttajan puolesta, jonka 

kuluttaja on allekirjoittanut; 

• Varmistaa kuluttajan henkilöllisyys samalla tavalla kuin jos hän tekisi pyynnön henkilökohtaisesti; 

ja  
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• Pyytää kuluttajalta vahvistusta siitä, että hän on antanut luvan pyynnön tekemiseen. 

Myymisen kieltäminen 

Voit kieltää meitä myymästä henkilötietojasi tulevaisuudessa soittamalla meille numeroon 833-596-2637.  

Jos olet kuluttajan valtuutettu edustaja ja teet kieltopyynnön kuluttajan puolesta, pyydämme sinulta: 

• Todistusta Kalifornian valtiosihteeriltä, että sinulla on lupa harjoittaa liiketoimintaa Kaliforniassa; ja 

• Todistusta siitä, että kuluttaja on valtuuttanut sinut tekemään tietopyynnön tai poistopyynnön hänen 

puolestaan. Tämän luvan on oltava kuluttajan allekirjoittama. "Allekirjoitettu" tarkoittaa, että lupa on 

joko fyysisesti allekirjoitettu tai annettu sähköisesti Uniform Electronic Transactions Act, Civil Code 

1633.7 et seq -lain mukaisesti. 

Syrjimättömyysoikeus 

Sinulla on oikeus olla kokematta luvatonta syrjivää kohtelua CCPA:n mukaisten oikeuksiesi käyttämisen 

yhteydessä. 

11.6 Älä jäljitä -signaalit 

Emme tällä hetkellä vastaa selaimen älä jäljitä -signaaleihin.  

11.7 Kalifornian tietosuojaoikeudet  

Jos asut Kaliforniassa, voit kerran vuodessa pyytää tietoja tiettyjen henkilötietoryhmien luovuttamisesta 

edeltävän kalenterivuoden aikana kolmansille osapuolille kyseisten kolmansien osapuolten omiin 

suoramarkkinointitarkoituksiin. Lähetä pyyntö sähköpostitse osoitteeseen privacypolicy@wmg.comtai 

postitse osoitteeseen Warner Music Group, Attn: Privacy Coordinator, 1633 Broadway, New York, NY 

10019. Pidätämme oikeuden olla vastaamatta pyyntöihin, jotka on lähetetty muihin kuin tässä kohdassa 

mainittuihin sähköpostiosoitteisiin tai postiosoitteisiin. 
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