TIETOSUOJASELOSTE
Tietosuojalaki (5.12.2018/1050)
Laatimispäivä: 15.10.2021

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR, The General
Data Protection Regulation) ja tietosuojalakiin (5.12.2018/1050), jotka säätävät
EU:n kansalaisten oikeuksista tietosuojaan sekä omien henkilötietojen
luottamukselliseen käsittelyyn.
REKISTERINPITÄJÄ
Power-Deriva Oy (y-tunnus: 1625976-2) Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki puh:
09 431540
HENKILÖREKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ
Jouni Mäenpää (jouni.maenpaa@power-deriva.com)
REKISTERIN NIMI
Whistleblowing -ilmoituskanava
HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterinpitäjällä on EU direktiiviin perustuva velvollisuus ylläpitää
whistleblowing -ilmoituskanavaa, ilmoituskanavan kautta voidaan tehdä
ilmoituksia havaituista väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta.
Ilmoituskanavan kautta tulleiden ilmoitusten käsittelyä varten tarvitsee
ilmoitusten käsittelijä käyttäjätunnuksen ko. järjestelmään. Käyttäjätunnusten
luomista varten tarvitaan käyttäjän henkilötietoja.
Ilmoituksen jättäjä voi myös kirjata järjestelmään ilmoituskanavan
käyttötarkoitukseen liittyen henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä ilmoituksen
käsittelemiseksi ja tutkimiseksi. Ilmoituksen jättäjä näkee järjestelmässä
ainoastaan oman ilmoituksensa.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ilmoituskanavan kautta jätettyjen
ilmoitusten käsittely ja tutkinta.
Henkilötietoja käsitellään vain siltä osin kuin se on tarpeellista rekisterin
käyttötarkoituksen kannalta.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää Power-Derivan nimeämien ilmoitusten käsittelijöiden nimet ja
sähköpostiosoitteet. Rekisterissä voidaan myös käsitellä seuraavia tietoja:
ilmoituksen tekijän tai ilmoituksen kohteen yksilöintitietoja kuten nimi,
henkilötunnus ja yhteystiedot (osoite/puhelinnumero/sähköpostiosoite);
ilmoituksen kohteen työsuhteeseen liittyviä tietoja (esim. työtehtävät ja
esimiehen nimi); epäilty rikkomus tai väärinkäytös ja siihen liittyvä aineisto.
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteri sisältää ilmoittajan ilmoituskanavan kautta ilmoittamat tiedot sekä
rekisterinpitäjän nimeämien ilmoitusten käsittelijöiden henkilötiedot.
TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTTAMINEN
Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Tietoja
voidaan kuitenkin luovuttaa esim. viranomaisille mahdollisissa rikosepäilyissä,
tai muuhun vastaavanlaisiin käyttötarkoituksiin.
SÄÄNNÖNMUKAISTEN TIETOJEN LUOVUTUKSET JA
TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN
ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai niin
kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää.
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Ilmoituskanava on toteutettu Juuriharja Consulting Group Oy:n First Whistle järjestelmässä eikä sijaitse Power-Derivan palvelimella.
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa
normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttö
on luottamuksellista ja käyttöoikeus on rajattu vain henkilökohtaisen
käyttäjätunnuksen ja salasanan omaaville henkilöille, jotka ovat
rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvia ja joiden asema ja tehtävät
edellyttävät
käyttöoikeutta.
Rekisterinpitäjän
henkilöstöllä
on
vaitiolovelvollisuus.

TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella on oikeus tarkastaa omat rekisterissä olevat tietonsa. Kirjallinen ja
allekirjoitettu tai muulla luotettavalla tavalla varmennettu tarkastuspyyntö tulee
toimittaa edellä mainitulle henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle. Ennen tietojen
luovutusta
henkilön
henkilöllisyys
tarkastetaan
kuvallisesta
henkilöllisyystodistuksesta.
OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jokaisella, joka havaitsee, että hänen rekisterissä olevat henkilötietonsa ovat
virheellisiä, puutteellisia tai niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai
soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, on oikeus vaatia rekisterissä olevan
virheellisen tiedon korjaamista, estämistä, rajoittamista tai poistamista.
Vaatimus tulee esittää kirjallisesti ja toimittaa edellä mainitulle henkilörekisteriä
hoitavalle henkilölle.
Henkilöllä, joka havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia
oikeuksiaan on loukattu, on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.
TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET
Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden
muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Myös lainsäädäntö voi muuttua, joten
tietosuojaselosteen sisältöön tulee tutustua säännöllisin väliajoin.

