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Tietosuojaseloste Whistleblowing - luottamuksellinen palautekanava
Uudistettu 24.9.2019
1. Rekisterinpitäjä
Finnvera Oyj (y-tunnus: 1484332-4)
Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki
Vaihde: 029 460 11
2. Yhteydenotot
Yhteydenotot tietosuojavastaava@finnvera.fi
3. Rekisterin nimi
Whistleblowing - luottamuksellinen palautekanava
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste
Whistleblowing -kanavan kautta kertyneitä henkilötietoja käsitellään siinä laajuudessa kuin
on tarpeen palautekanavan kautta ilmoitetun asian asianmukaisen ja riittävän käsittelyn
osalta.
Käsittelyn oikeusperusta:
- rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen
- rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voidaan merkitä rekisteröidyn:
- Ilmoittajan nimi ja yhteystiedot (mikäli ilmoittaja on ne antanut)
- Ilmoituksen kohdetta/kohteita koskevat yksilöintitiedot (siinä laajuudessa kuin ne on
annettu)
- ilmoituksesta esiin tulleet tiedot epäillystä ilmoituksen kohdehenkilöstä/-henkilöistä
ja tämän lain- tai eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta
- Asian sisäisessä tutkinnassa saadut tiedot ilmoituksen kohdehenkilön menettelyyn
ja sen lainmukaisuuden/toimintaperiaatteiden mukaisuuden arviointiin liittyen
6. Henkilötietojen säilytysaika
Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on
kerätty ja jossa tarkoituksessa niitä käsitellään, tai niin kauan kuin laki ja säännökset
edellyttävät.
7. Säännönmukaiset tietolähteet
-

Whistleblowing -kanavan kautta tullut ilmoitus ja mahdollisesti lisäselvityksen kautta
ilmoittajalta saadut tiedot
Asian sisäisessä tutkinnassa vastaanotettu ja/tai raportoitu materiaali
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8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajien ryhmät
Tietoja käsitellään rajatun käsittelijäjoukon sisällä Finnverassa. Tietoja ei luovuteta
Finnveran ulkopuolelle ilman lainmukaista perustetta, esimerkiksi asian käsittely edellyttää
viranomaista (kuten poliisi).
9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin sisältämät tiedot käsitellään rajoitetun käsittelijäjoukon kesken. Asianosaisten
henkilöllisyyttä ja muita heitä koskevia tietoja ei paljasteta ulkopuolisille kuin siinä
laajuudessa, mikä on asian riittävän selvittämistyön kannalta välttämätöntä.
Ilmoittajan henkilöllisyys (mikäli ilmoittaja on sen tiedon antanut) pidetään salattuna niin
pitkälle kuin asian selvittämiseksi mahdollista.
Ilmoituskanavan käyttöoikeudet on rajattu nimetyille muutamalle henkilöille.
Rekisterinpitäjän henkilöstö on sitoutunut salassapitovelvoitteisiin. Lisäksi työntekijät ovat
sitoutuneet noudattamaan sisäisiä tietoturvaohjeita.
Sähköisesti talletetut tiedot sisältävä tietojärjestelmä ja sen varmuuskopiot sijaitsevat
lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu ja erotettu
julkisesta verkosta palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.
11. Automaattinen päätöksenteko
Rekisterin tietoja ei käytetä päätöksentekoon, jolla on oikeusvaikutuksia henkilölle ja joka
perustuu automaattiseen tietojen käsittelyyn kuten profilointiin.
12. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa
itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa
rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on
rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen
kohdan 15 mukaisesi. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen
tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä
toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.
13. Rekisteröidyn oikeus vastustaa suoramarkkinointia
Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.
14. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä tässä tietosuojaselosteessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tavanomainen
tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.
Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan
tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai
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täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton,
puutteellinen tai vanhentunut tieto.
Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän
tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa
käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta
tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos
rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
15. Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien
käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.
Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä tietosuojavastaava@finnvera.fi.

