
Whistleblowing-rekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä, joka on vastuussa Whistleblowing-palvelussa käsitellyistä henkilötiedoista
Ilkka Oyj
PL 60, 60101 Seinäjoki
Käyntiosoite: Koulukatu 10, Seinäjoki
Puhelin: 06 247 7100
Y-tunnus: 0830230-2

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Tietosuojavastaava Ari Monni
Puh. 06 247 7100
sähköposti: etunimi.sukunimi@ilkka.com

3. Henkilötietojen käsittelijä

WhistleB Whistleblowing Center Ab (World Trade Centre, Klarabergsviadukten 70, SE-107 24 Stockholm), joka on
vastuussa Whistleblowing-direktiivin ja lainsäädännön mukaisesta väärinkäytösten ilmoittamiseen tarkoitetussa
ilmoituskanavassa käytetystä tekniikasta, mukaan lukien salattujen tietojen, kuten väärinkäytösten paljastamiseen
tarkoitettujen viestien käsittely. WhistleB tai sen alihankkijat eivät voi purkaa ja lukea salattuja viestejä. Täten
WhistleB: llä tai sen alihankkijoilla ei ole pääsyä luettavaan sisältöön.

Ilmoituksen käsittelijät ovat yrityksen /konsernin erikseen nimeämiä ja valtuuttamia henkilöitä, jotka näkevät
ilmoituksen ja tutkivat asian. Ilmoitukset tehdään salatusti ja suojataan salasanoin. Ilmoitukset käsitellään
luottamuksellisesti.

4. Rekisterin nimi
Whistleblowing-ilmoituskanava.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Whistleblowing-ilmoituskanava on kanava, jonka kautta Ilkka-konsernin työntekijät ja kolmannet osapuolet voivat
raportoida epäillyistä vakavista Whistleblowing-direktiivin mukaisista rikkomuksista tai väärinkäytöksistä ja vakavista
lakien tai yrityksen ohjeiden vastaisesta toiminnasta luottamuksellisesti Ilkka-konsernin liiketoiminta-alueilla.

6. Henkilötietojen käsittelyn peruste
Whistleblowing-ilmoituskanavan kautta tulleiden tietojen kerääminen ja käsittely perustuu Whistleblowing-direktiivin
ja Suomen tietosuojalainsäädännön velvoitteiden toteuttamiseksi sekä rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

7. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta
Ilkka-konserni kerää Whistleblowing-ilmoituskanavassa ilmoittajan antamia omia henkilötietoja, ilmoituksen kohteena
olevien henkilöiden henkilötietoja ja henkilötietoja mahdollisista kolmansista osapuolista.
Näitä tietoja tarvitaan epäiltyjen rikkomusten tai väärinkäytösepäilyjen, lakien tai sisäisten ohjeidemme vastaisen
toiminnan tutkimisessa. Käsittely perustuu oikeutettuun etuun estää mahdolliset väärinkäytökset, edistää ohjeiden ja
sisäisten sääntöjen mukaista liiketoimintaa ja maineeseen kohdistuvat riskit.

8. Käsiteltävät henkilötiedot
a) ilmoittajan nimi ja yhteystiedot tai muita yksilöintitietoja
b) henkilöiden henkilötietoja, joita ilmianto koskee
c) mahdollisesti niiden henkilöiden henkilötietoja, joilla voi olla tietoa ilmoitetusta väärinkäytöksestä
d) käsittelijöiden nimitiedot

https://imediat.portal.worldoftulo.com/
http://asiakaspalvelu.i-mediat.fi/yhteystiedot


9. Säännönmukaiset tietolähteet
Ilmoituskanava ja siihen muualta tuotavat tiedot.

10. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedoista käsitellään vain välttämättömät ja ilmoituksen käsittelymateriaali säilytetään vain niin kauan kuin se
on tarpeen asian selvittämiseksi. Whistleblowing-ilmoituksiin ja tutkimusasiakirjoihin sisältyvät henkilökohtaiset tiedot
poistetaan tutkimuksen valmistuessa, ellei henkilökohtaisten tietojen säilyttämistä vaadita muissa sovellettavissa
laeissa.

Pääsääntöisesti ilmoituksia ja niihin liittyviä henkilötietoja säilytetään 2 vuotta tutkinnan päättymisen jälkeen, ellei
tietojen säilyttämistä vaadita viranomaistutkinnan vuoksi pidempään.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Asianosaisilla on oikeus tutustua heitä itseään koskeviin tietoihin ja vaatia tarkistuksia tai tietojen poistamista, jos
tiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita, paikallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Nämä
oikeudet voidaan kumota tärkeämmillä turvaamistoimenpiteillä, joiden avulla pyritään estämään todisteiden
tuhoaminen tai tapauksen tutkinnan ja käsittelyn muunlainen estäminen. Saanti- ja tarkastusoikeutta koskevat
yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

12. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot
Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

13. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain yrityksen /konsernin erikseen nimeämät ja
valtuuttamat henkilöt. Kullakin käyttäjällä on käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietoja säilytetään
tietojärjestelmissä, jotka on suojattu salasanoilla sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot
ovat palvelutuottajan hallinnassa ja sopimuksissa kuvatuilla tavoilla suojattu.

Päiväys
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