
HENKILÖTIETOIHIN LIITTYVÄN PYYNNÖN TEKEMINEN

Metsä Group on sitoutunut varmistamaan kaikkien käsittelemiensä ja sen puolesta käsiteltävien henkilötietojen 
tietoturvan ja tietosuojan.

Jotta voimme käsitellä henkilötietoihisi liittyvän pyynnön, tarvitsemme sinulta seuraavat tiedot. Niiden avulla 
voimme täyttää pyyntösi mahdollisimman pian. Huomaathan, että pyynnön voi tehdä vain henkilö, jota tiedot 
koskevat. Emme yleensä voi käsitellä pyyntöjä, jotka on tehty toisen henkilön puolesta.

Seuraavassa esitettyihin kysymyksiin antamasi vastaukset eivät vaikuta oikeuksiisi tai rajoita niitä, vaan niiden 
avulla voimme sujuvoittaa pyyntösi käsittelyä. Käsittelemme pyyntösi viivytyksettä ja vastaamme 30 päivän 
kuluessa sen vastaanottamisesta.

Jos haluat saada jäljennöksen henkilötiedoistasi vaikka olet jo aiemmin saanut jäljennöksen samoista tiedoista, 
saatamme veloittaa kohtuullisen korvauksen, jonka suuruus määräytyy pyyntösi ja sen täyttämiseen liittyvien 
hallinnollisten kustannusten perusteella. 

Jos sinulla on kysyttävää pyynnön tekemiseen liittyen, voit olla meihin yhteydessä lähettämällä  
sähköpostia osoitteeseen privacy@metsagroup.com.

Henkilöllisyyden vahvistaminen ja yhteystiedot (pakollinen tieto)

Etunimi:   ________________________________________________________

Sukunimi:  ________________________________________________________

Postiosoite:  ________________________________________________________

Postinumero ja  
postitoimipaikka: ________________________________________________________

Maa:   ________________________________________________________

Puhelinnumero:  ________________________________________________________

Sähköpostiosoite: ________________________________________________________

Metsä Group
PL 10, 02020 Metsä
Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo 

Puhelin +358 10 4601
Faksi +358 10 465 4400 www.metsagroup.com

Henkilöllisyyden vahvistamiseksi tarvitsemme kopion passistasi, ajokortistasi 
tai henkilöllisyystodistuksestasi. Voit myös käydä todistamassa henkilöllisyytesi 
toimipisteessämme.

Mahdolliset muut pyyntösi käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot  
(esim. syntymäaika tai henkilötunnus):

Varmista, että edellä antamasi tiedot ovat oikein.  
Tietoja käytetään vain pyyntösi toteuttamiseen. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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 Sähköpostitse

 Postitse

Määrittele mihin Metsä Groupin liiketoimintaan tai yritykseen pyyntösi liittyy

Valitse yksi tai useampi vaihtoehto:

 Metsä Group

 Metsäliitto Osuuskunta

 Metsä Forest

 Metsä Fibre

 Metsä Wood

 Metsä Board

 Metsä Tissue

Valitse yksi tai useampi vaihtoehto sen perusteella mihin henkilötietoryhmään pyyntösi kohdistuu:

 Metsänomistajarekisteri

 Yrittäjärekisteri

 Asiakasrekisteri

 Markkinointirekisteri

 Toimittajarekisteri

 Työntekijärekisteri

 Työnhakijarekisteri

 Muu, mikä?  ________________________________________________________

Vastaustapa

Ne pyynnöt jotka edellyttävät henkilötietojen lähettämistä, toteutetaan lähtökohtaisesti postittamalla 
kirjattu kirje tällä lomakkeelle ilmoittamaasi osoitteeseen. Muihin pyyntöihin vastaamme sähköpostitse. 
Mikäli haluat, että käytämme jotain muuta vastaustapaa, ilmoitathan siitä valitsemalla itsellesi 
sopivimman vaihtoehdon. Haluan saada vastauksen:
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Pyydetty toimenpide

Määrittele mihin toimenpiteeseen haluat meidän ryhtyvän.

Haluan

 peruuttaa suoramarkkinointiin antamani suostumukset  
 (valitse yksi tai useampi suoramarkkinoinnin toteutustapa):

  puhelin (edellä mainittu puhelinnumero) 

  sähköposti (edellä mainittu osoite) 

  posti (edellä mainittu osoite)

 peruuttaa suostumukseni suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin 

 saada jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoistani (oikeus saada pääsy tietoihin) 

 käyttää tiedonsiirto-oikeuttani 

 että henkilötietoni poistetaan 

 oikaista henkilötietojani 

 vastustaa henkilötietojeni käsittelyä

 lisätietoja henkilötietojen poistopyynnöstä / oikaisupyynnöstä / käsittelyn vastustamisesta 

Lisätietoja poisto, oikaisu tai vastustuspyyntöön liittyen 

Pyydämme sinua esittämään pyyntösi perusteen, jotta voimme palvella sinua mahdollisimman hyvin. 
Kerro esimerkiksi, mitkä tiedot haluat poistaa / mitä tietoja haluat oikaista / minkä tietojen käytön haluat 
kieltää tai miksi tieto on virheellistä, tarpeetonta tai epäolennaista:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Allekirjoitus: _______________________________

Päivämäärä: _______________________________

Näin teet henkilötietoihin liittyvän pyynnön; 
1.  Lataa ja täytä henkilötietoja koskeva pyyntölomake Metsä Groupin verkkosivustolta (www.metsagroup.com/fi).  
 Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenet ja metsänomistajat voivat tehdä tietopyynnön myös täysin sähköisesti  
 Metsäverkon asiakastiedot-osiossa (www.metsaverkko.fi).

2.  Tulosta lomake ja allekirjoita ja päivää se.

3.  Lähetä allekirjoittamasi ja päiväämäsi lomake ja kopio henkilöllisyytesi todistavasta asiakirjasta osoitteeseen 
 PersonalDataRequest@metsagroup.com. (Voit myös postittaa allekirjoittamasi ja päiväämäsi lomakkeen ja 
 kopion henkilöllisyytesi todistavasta asiakirjasta mihin tahansa Metsä Groupin toimipisteeseen.  
 Toimipisteiden osoitteet saat verkkosivuiltamme osoitteesta www.metsagroup.com/fi.)
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