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Obs! Denna svenska text är en inofficiell översättning av det engelska originalet av 
dataskyddsbeskrivningen, och vid eventuella skillnader mellan den engelska texten och den 
svenska översättningen ska den engelska texten gälla. 
 
Dataskyddsbeskrivning – Kanal för efterlevnad och etik  

Denna Metsä Groups dataskyddsbeskrivning beskriver vår praxis för hantering av personuppgifter, inklusive 
en beskrivning av de insamlade personuppgifterna och hur personuppgifterna behandlas. 
Dataskyddsbeskrivningen kan ändras utan föregående meddelande i den utsträckning som det är tillåtet 
enligt gällande lagstiftning. 

 

1. Personuppgiftsansvarig 

 

Metsäliitto Osuuskunta (hädanefter ”Metsä Group”), registrerad 
adress för huvudkontoret på Revontulenpuisto 2, 02100 Esbo, 
Finland.  
 
Beroende på tillämplig nationell lagstiftning gällande 
visselblåsardirektivet ((EU) 2019/1937), kan Metsä Groups lokala 
juridiska enheter också agera som registeransvariga för de fall som 
rapporterats enligt nämnda direktiv. 
 

2. Kontaktperson Kontakta oss via e-post:  
privacy@metsagroup.com 

  

3. Syftet för behandling av 
personuppgifter 

Metsä Groups kanal för efterlevnad och etik (hädanefter ”Kanalen”) 
är en möjlighet att rapportera misstänkta överträdelser – allt som 
bryter mot lagen eller inte är i linje med Metsä Groups värderingar 
eller Metsä Groups uppförandekod. Kanalen används även i 
samband med det så kallade visselblåsardirektivet för rapportering 
av eventuella överträdelser av EU-lagar och/eller nationella lagar 
som omfattas av direktivet. Personuppgifter kan behandlas i 
anslutning till Kanalen medan meddelanden/rapporter sänds via 
Kanalen. Personuppgifterna behandlas enbart för att hantera 
rapporterna och reagera på eventuella överträdelser.  

Vår juridiska grund för att samla in och behandla personuppgifter är 
antingen i) Metsä Groups juridiska skyldigheter enligt 
visselblåsardirektivet och dess implementering i nationell lagstiftning 
eller ii) berättigat intresse baserat på 1. Metsä Groups skyldighet att 
säkerställa efterlevnad av tillämplig lagstiftning, 2. Metsä Groups 
kontinuerliga insatser för att främja en öppen, säker och etisk 
affärsmiljö och 3. leverantörens/kundens/arbetstagarens/övriga 
intressegruppers förhållande mellan Metsä Group och de 
registrerade.  

 

5. Personuppgifter som 
behandlas 

När Kanalen används för rapportering kan personuppgifter tas emot 
via Kanalen av Metsä Group om i) personer som skapar rapporten 
och ii) personer vilkas påstådda överträdelser rapporteras. 
Rapporteringen kan ske anonymt. Vi uppmuntrar dock personer som 
rapporterar att lämna sina kontaktuppgifter för effektiv behandling av 
ärendet. Vi avser inte att behandla några särskilda kategorier av 
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personuppgifter (som t.ex. uppgifter om en persons hälsa, ras, 
religion eller politiska åsikter).  
 
Personuppgifterna som tas emot via Kanalen kan till exempel 
omfatta följande personuppgifter: 
 
- för- och efternamn 
- språk 
- kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer) 
- roll och jobbtitel 
- kön 
- information om den rapporterade överträdelsen 

 
 
 

6. Regelbundna 
informationskällor 

 

 

Data samlas in via Kanalen när en person skapar en rapport/ett 
meddelande om att en viss överträdelse har inträffat eller 
rapporterats, och under den fortsatta utredningsprocessen. Under 
utredningen kan personerna komma att kontaktas, och ytterligare 
information kan begäras av honom/henne, och personuppgifternas 
riktighet kan kontrolleras (om personerna kan identifieras från 
rapporten). 
 

7. Vanliga destinationer för 
utlämnade uppgifter och 
huruvida uppgifter överförs 
till länder utanför EU/EES 

 

Metsä Group lämnar inte ut personuppgifter till obehöriga tredje 
parter. Metsä Group kan lämna ut personuppgifter till myndigheter 
eller andra tredje parter om detta krävs av utredningen eller tillämplig 
lagstiftning.  

Metsä Group använder en extern tjänsteleverantör för att 
tillhandahålla Kanalen. Tjänsteleverantören och dess 
underleverantörer fungerar som personuppgiftsbiträde för Metsä 
Group, och personuppgifterna behandlas av en sådan 
tjänsteleverantör enbart för att tillhandahålla tjänster till Metsä Group 
och på uppdrag av Metsä Group.  

Metsä Group får behandla personuppgifter inom de jurisdiktioner där 
Metsä Group har närvaro. Personuppgifter kan därför behandlas 
både inom EU/EES och utanför EU/EES. Metsä Group överför 
endast dina personuppgifter utanför EU/EES baserat på någon av 
de rättsliga grunder som beskrivs nedan: 

• mottagarlandet anses av Europeiska kommissionen tillhandahålla 
tillräckligt skydd för dina personuppgifter  

• vi har tillräckliga skydd för överföringen genom användning av 
standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje 
länder som utfärdats av Europeiska kommissionen eller 

• du har gett ditt samtycke till överföringen eller så finns det en 
annan rättslig grund för överföringen i enlighet med tillämplig 
dataskyddslagstiftning. 

 

8. Datasäkerhet Personuppgifter behandlas omsorgsfullt och konfidentiellt. Registret 
används endast av sådana personer vars ansvar omfattar 
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utredningen av eventuella överträdelser som rapporterats via 
Kanalen. Det görs främst av Metsä Groups Compliance Committee 
och/eller lokala särskilt utsedda personer.  Rapporterna som tas 
emot via Kanalen är strikt konfidentiella. 

Åtkomst till registret i Kanalen är lösenordskyddad. 
Åtkomsträttigheter baseras på Metsä Groups strikta regler och 
utvärderas regelbundet.  

Alla uppgifter är skyddade av regelbundet kontrollerade och lämpliga 
skyddsåtgärder som hindrar åtkomst till, ändrande, förstörelse eller 
annan behandling av uppgifter inklusive olovlig delning av uppgifter 
eller överföring oavsiktligt eller olagligt. Sådana åtgärder är till 
exempel tillräckliga brandmurar, kryptering av telekommunikation 
och meddelanden till tillämpliga delar, säkrade serverrum samt 
uppdaterad praxis för dataåtkomst. 

  

9. Den registrerades rättigheter 
 
 
 
 
 
 

Du har rätt att:  

 få tillgång till, uppdatera, ta bort och korrigera dina 
personuppgifter; 

 invända mot användningen av dina personuppgifter baserat på 
din specifika situation när vår juridiska grund för att behandla dina 
uppgifter grundar sig på vårt berättigade intresse; 

 kräva att Metsä Group begränsar behandlingen av dina 
personuppgifter.  

Du kan utöva ovan nämnda rättigheter  via vår webbplats 
https://www.metsagroup.com/privacy-policy/ eller genom att du 
besöker oss personligen eller kontaktar oss via post på den adress 
som anges nedan. Vi på Metsä Group autentiserar alltid din identitet 
innan vi hanterar din begäran. 

Observera att din rättighet kan nekas om behandling av dina 
personuppgifter är nödvändig för pågående utredning av påstådda 
överträdelser eller på grund av Metsä Groups juridiska skyldigheter 
enligt visselblåsardirektivet eller övrig tillämplig lagstiftning. 

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har 
du rätt att göra en anmälan till behörig tillsynsmyndighet som 
ansvarar för att övervaka efterlevnaden av tillämplig 
dataskyddslagstiftning.  

 
Begäran kan skickas skriftligen till:  
 
Metsäliitto Osuuskunta 
Attn: Legal Services 

Revontulenpuisto 2 
02100 Esbo 
Finland. 
 
Begäran kan framföras personligen på:  
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Revontulenpuisto 2 
02100 Esbo 
Finland. 

  

10. Datalagring 
 
 

 

 
 
 

Personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt och 
motiverat i syfte att hantera rapporterna via Kanalen, interna 
utredningar eller rättstvister eller utifrån vad som krävs av tillämplig 
nationell lagstiftning. Tiderna för datalagring utvärderas regelbundet. 

 

 


