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Tietosuojaseloste – Metsä Groupin eettinen ilmoituskanava (whistleblowing-kanava)
Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, kuinka käsittelemme henkilötietojasi Metsä Groupin eettisessä
ilmoituskanavassa. Tietosuojaselostetta voidaan muuttaa aika ajoin, ja ajantasainen versio
tietosuojaselosteesta löytyy aina verkkosivuiltamme.

1. Rekisterinpitäjä

Metsäliitto Osuuskunta (jäljempänä “Metsä Group”),
Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo.
Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien
henkilöiden suojelusta annettuun direktiiviin ((EU) 2019/1937, ns.
Whistleblower-direktiivi) liittyvästä kansallisesta lainsäädännöstä
riippuen rekisterinpitäjänä voi myös toimia jokin Metsä Groupin
paikallinen maayhtiö sellaisten tapausten osalta, jotka kuuluvat
direktiivin soveltamisalaan.

2. Yhteyshenkilö

Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen privacy@metsagroup.com

3. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitukset

Metsä Groupin eettinen ilmoituskanava (“ilmoituskanava”) antaa
mahdollisuuden ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä; kaikesta, mikä
rikkoo lakia tai ei vastaa Metsä Groupin arvoja tai eettisiä
toimintaperiaatteita. Ilmoituskanavaa käytetään jatkossa myös
Whistleblower-direktiivin soveltamisalan mukaisiin ilmoituksiin EUoikeuden tai kansallisen lainsäädännön rikkomisesta. Henkilötietoja
saatetaan käsitellä ilmoituskanavan kautta tehtyjen ilmoitusten
yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan ilmoitusten
käsittelyä ja mahdollisten väärinkäytösten tutkimista ja niihin
puuttumista varten.
Käsittelyperusteemme henkilötietojen käsittelylle on joko i) Metsä
Groupin Whistleblower-direktiiviin ja sen kansallisiin
implementointilakeihin perustuva lakisääteinen velvollisuus tai ii)
oikeutettu etu, joka perustuu 1. Metsä Groupin velvollisuuteen
varmistua toimintansa lainmukaisuudesta ja soveltuvan
lainsäädännön noudattamisesta, 2. Metsä Groupin jatkuvaan työhön
edistää avointa, turvallista ja eettistä toimintakulttuuria ja 3. Metsä
Groupin ja rekisteröidyn väliseen työ-/asiakkuus/palveluntarjoajasuhteeseen tai muuhun sidosryhmäsuhteeseen.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Metsä Group voi ilmoituskanavan yhteydessä saada henkilötietoja i)
ilmoituksen tekevistä henkilöistä ja ii) ilmoituksen kohteena olevista
henkilöistä. Ilmoituksen tekeminen on mahdollista myös anonyymisti.
Kannustamme kuitenkin ilmoittajaa antamaan yhteystietonsa asian
tehokkaan käsittelemisen varmistamiseksi.
Metsä Group ei tarkoituksellisesti kerää henkilötietoja, jotka kuuluvat
erityisiin henkilötietoryhmiin (kuten henkilön terveyteen, rotuun,
uskontoon tai poliittisiin mielipiteisiin liittyviä tietoja).
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Käsiteltävät henkilötiedot voivat sisältää esimerkiksi seuraavia
tietoja:
-

etu- ja sukunimi
kieli
yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
työrooli ja -titteli
sukupuoli
tiedot ilmoitetusta ja epäillystä väärinkäytöksestä

6. Tietolähteet

Tiedot saadaan ilmoittajan ilmoituskanavan kautta tekemästä
ilmoituksesta sekä ilmoitukseen liittyvän tutkinnan aikana. Tutkinnan
aikana henkilöihin voidaan olla tarkemmin yhteydessä lisätietojen
saamiseksi ja tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi (jos henkilö
voidaan tunnistaa ilmoituksesta).

7. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset ja tietojen siirrot
EU-/ETA-alueen ulkopuolelle

Metsä Group ei luovuta henkilötietoja oikeudettomasti kolmansille
osapuolille. Metsä Group voi luovuttaa tietoja viranomaisille tai muille
tahoille, jos asian tutkinta tai soveltuva lainsäädäntö sitä edellyttää.
Ulkoinen palveluntarjoaja vastaa ilmoituskanavan teknisestä
toteutuksesta. Palveluntarjoaja ja sen alihankkijat toimivat Metsä
Groupin henkilötietojen käsittelijöinä, ja ne käsittelevät henkilötietoja
ainoastaan palvelun tarjoamiseksi Metsä Groupille sen puolesta ja
lukuun.
Metsä Group voi käsitellä henkilötietoja niissä maissa, joissa Metsä
Groupilla on toimintaa. Siten henkilötietoja voidaan käsitellä sekä
EU/ETA-alueella että sen ulkopuolella. Metsä Group siirtää tietojasi
EU/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan, kun jokin alla olevista
tietosuojalainsäädännön mukaisista siirtoperusteista täyttyy:
• vastaanottajamaa tarjoaa Euroopan komission päätöksen mukaan
asianmukaisen tietosuojan tason henkilötiedoille;
• olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission vakiosopimuslausekkeita
henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin; tai
• olet antanut suostumuksesi siirtoon, tai siirrolle on soveltuvan tietosuojalainsäädännön nojalla jokin toinen oikeusperuste.

8. Tietoturva

Henkilötietojasi käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti.
Henkilötietoja käsittelee ainoastaan hyvin rajattu joukko Metsä
Groupin työntekijöitä, joiden työtehtäviin kuuluu ilmoituskanavan
kautta ilmi tulleiden väärinkäytösepäilyjen sisäinen tutkinta
(pääasiassa Metsä Groupin Compliance Committee ja/tai
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paikallisten maayhtiöiden nimetyt henkilöt). Ilmoituskanavan kautta
vastaanotetut ilmoitukset ovat ehdottoman luottamuksellisia.
Pääsy ilmoituskanavan tietoihin on salasanasuojattu. Pääsyoikeudet
on määritelty Metsä Groupissa tarkkaa menettelytapaa noudattaen
ja pääsyoikeuksia arvioidaan säännöllisesti.
Kaikki henkilötiedot on suojattu säännöllisesti arvioitujen ja
asianmukaisten teknisten ja organisatoristen
tietoturvatoimenpiteiden avulla. Niillä estetään tietoihin pääsy,
tietojen muuttaminen, tuhoutuminen tai muu käsittely mukaan lukien
luvaton tietojen jakaminen tai siirto vahingossa tai laittomasti. Näitä
toimenpiteitä ovat muun muassa riittävät palomuurijärjestelyt,
viestien salaaminen soveltuvin osin, turvatut palvelinhuoneet sekä
ajantasaiset tietojärjestelmien pääsynhallintakäytänteet.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus:


saada pääsy henkilötietoihisi sekä päivittää, poistaa ja
korjata henkilötietojasi;



vastustaa henkilötietojesi käyttämistä erityiseen tilanteeseesi
liittyvällä perusteella siltä osin kuin Metsä Groupin
oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on oikeutettu etu; ja



vaatia Metsä Groupia rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.

Voit käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä Metsä
Groupiin verkkosivujemme kautta
https://www.metsagroup.com/fi/Pa- ges/Tietosuoja.aspx.
Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyttä hen- kilökohtaisesti tai
postitse tässä kohdassa 9 mainittuun osoitteeseen. Metsä Group voi
pyytää sinua täsmentämään pyyntöäsi kirjallisesti ja todistamaan
henkilöllisyytesi ennen pyyntösi käsittelyä.
Huomioithan, että emme välttämättä voi toteuttaa kaikkia
oikeuksiasi, jos esimerkiksi henkilötietojesi käsittely on tarpeellista
meneillään olevan väärinkäytösepäilyn tutkinnan kannalta tai Metsä
Groupin lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi
Whistleblower-direktiivin tai muun soveltuvan lainsäädännön
perusteella.
Jos olet tyytymätön siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi,
sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle
valvontaviranomaiselle, joka on vastuussa soveltuvan
tietosuojalainsäädännön noudattamisen val- vonnasta.
Pyynnöt voidaan toimittaa kirjallisesti seuraavaan osoitteeseen:
Metsäliitto Osuuskunta
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Legal Services
Revontulenpuisto 2
02100 Espoo
Pyynnöt voidaan toimittaa henkilökohtaisesti osoitteeseen:
Revontulenpuisto 2
020100 Espoo

10. Tietojen säilytysajat

Henkilötietojasi käsitellään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista
ja oikeutettua sisäisen tutkinnan tai mahdollisten oikeudenkäyntien
kannalta, tai niin kauan kuin soveltuva lainsäädäntö edellyttää.
Säilytysaikoja arvioidaan säännöllisesti.
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