Dataskyddsbeskrivning för visselblåsarregistret
1. Personuppgiftsansvarig, som är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i Visselblåsartjänsten
Ilkka Oyj
PB 60, 60101 Seinäjoki
Besöksadress: Koulukatu 10, Seinäjoki
Telefon: 06 247 7100
FO-nummer: 0830230-2
2. Person och eller/eller kontaktperson ansvarig för registerärenden
Dataskyddsombud Ari Monni
Tfn 06 247 7100
e-post: etunimi.sukunimi@ilkka.com
3. Personuppgiftsbiträde
WhistleB Whistleblowing Center Ab (World Trade Centre, Klarabergsviadukten 70, SE-107 24 Stockholm), som
ansvarar för den teknik som används i anmälningskanalen för anmälning av oegentligheter enligt visselblåsardirektivet
och lagstiftningen, inklusive behandling av konfidentiell information, såsom meddelanden avsedda för att avslöja
oegentligheter. WhistleB eller dess underleverantörer kan inte dekryptera och läsa krypterade meddelanden.
WhistleB eller dess underleverantörer har således inte tillgång till något läsbart innehåll.
De personer som handlägger anmälningar, har utsetts och auktoriserats separat av företaget/koncernen. De ser
anmälan och utreder ärendet. Anmälningarna krypteras och skyddas med lösenord. Anmälningarna behandlas
konfidentiellt.
4. Registrets namn
Anmälningskanal för visselblåsare.
5. Syftet med behandlingen av personuppgifter
Anmälningskanalen för visselblåsare är en kanal genom vilken anställda inom Ilkka-koncernen och tredje parter
konfidentiellt kan rapportera om misstänkta, allvarliga överträdelser eller missbruk av visselblåsningsdirektivet samt
allvarliga aktiviteter som strider mot lagar eller företagets riktlinjer inom Ilkka-koncernens verksamhetsområden.
6. Grunden för behandlingen av personuppgifter
Insamling och behandling av information som inkommit via anmälningskanalen för visselblåsare grundar sig på
genomförandet av skyldigheterna i visselblåsningsdirektivet och i Finlands dataskyddslagstiftning samt den
personuppgiftsansvariges berättigade intresse.
7. Beskrivning av den personuppgiftsansvariges berättigade intresse
Ilkka-koncernen samlar i anmälningskanalen för visselblåsare in personuppgifter för den person som gjort anmälan,
personuppgifter för den person som är föremål för anmälan och eventuella tredje parter.
Den här informationen behövs för att utreda misstänkta överträdelser eller misstankar om oegentligheter eller brott
mot lagen eller våra interna riktlinjer. Behandlingen bygger på ett berättigat intresse att förhindra eventuella
oegentligheter, främja verksamhet i enlighet med anvisningar och interna regler och risker riktade mot anseende.
8. Personuppgifter som ska behandlas
a) anmälarens namn och kontaktuppgifter eller andra identifikationsuppgifter
b) personuppgifter för de personer som upplysningarna gäller
c) eventuellt personuppgifter för de personer som kan ha kännedom om de rapporterade oegentligheterna
d) behandlarnas namnuppgifter

9. Regelmässiga informationskällor
Anmälningskanal och information som införs från annat håll.
10. Uppgifternas lagringstid
Endast de personuppgifter som är nödvändiga kommer att behandlas och anmälans behandlingsmaterial lagras endast
så länge som det är nödvändigt för att utreda ärendet. Personlig information som finns i visselblåsningsanmälningar
och utredningsdokument avlägsnas när utredningen är klar, om inte lagring av personlig information krävs enligt
andra tillämpliga lagar.
Anmälningar och till dem hörande personuppgifter lagras i regel i 2 år efter att utredningen slutförts, om inte lagring
av uppgifterna erfordras under en längre tid på grund av en myndighetsundersökning.
11. Den registrerades rättigheter
Parterna har rätt att informeras om de uppgifter som gäller dem och kräva granskningar eller att uppgifterna
avlägsnas, om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller föråldrade, i enlighet med den lokala
dataskyddslagstiftningen. De här rättigheterna kan upphävas genom viktigare säkerhetsåtgärder som syftar till att
förhindra att bevis förstörs eller att utredning och behandling av ärendet förhindras på annat sätt. Kontakter som
gäller access- och granskningsrätt ska ske skriftligen och undertecknas och lämnas till den adress som anges i punkt 1.
12. Relevant information för automatiserat beslutsfattande eller profilering
Behandlingen av personuppgifter inkluderar inte automatiserat beslutsfattande och någon profilering görs inte utifrån
personuppgifterna.
13. Regelbundna dataöverlåtelser och dataöverföringar utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Information överförs eller överlämnas inte utanför EU eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
14. Registrets säkerhetsprinciper
Endast personer som separat utsetts och auktoriserats av företaget/koncernen är berättigade att använda systemet
som innehåller personuppgifter. Varje användare har ett användarnamn och ett lösenord till systemet. Uppgifterna
lagras i informationssystem som skyddas med lösenord och andra tekniska medel. Databaser och deras
säkerhetskopior förvaltas av serviceproducenten och skyddas på det sätt som anges i avtalen.
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