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DATASKYDDSBESKRIVNING 

Datum: 15.03.2021 

EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 13 och 14  

1. Personuppgiftsansvarig Finavia Abp 
FO nummer: 2302570-2 
Besöksadress: Pilotvägen 3, 01530 VANDA 
Postadress: PB 50, 01531 VANDA 
Telefonväxel: +358 20 708 000 

2. Kontaktperson(er) i ärenden angå-
ende registret 

Namn: Jonna Genberg 
Titel: Legal Counsel 
Adress: Pilotvägen 3, 01530 VANDA 
Telefon: +358 50 326 3030 
E-post: jonna.genberg(at)finavia.fi 

3. Dataskyddsansvarig Kontaktuppgifter, Finavia Abp’s dataskyddsansvarig: 
E-post: tietosuojavastaava(at)finavia.fi  
Telefon: +358 20 708 2828 

4. Namn på register Whistleblowing-rapporteringskanalens register 

5. Syftet med behandlingen av per-
sonuppgifter och den rättsliga 
grunden för behandling 

Med hjälp av rapporteringskanalen kan Finavia Abp fullfölja sina 
lagstadgade förpliktelser. 

Syftet med behandlingen av personuppgifter: 

Ändamålet för registret är behandling av de anmälningar som in-
kommit genom Finavia-koncernens (hädanefter ”Finavia”) rappor-
teringskanal. Syftet med behandlingen av personuppgifter är att 
försäkra och bevaka att Finavia följer bolagets etiska principer och 
andra interna bestämmelser samt agerar i enlighet med den lag-
stiftning och de avtal som Finavia är bunden av. Rapporteringska-
nalen är till för att försäkra att beslutsfattandet och det interna be-
vakningssystemet fungerar sakenligt och att den personuppgiftsan-
svariga efterföljer principerna för god förvaltning. 

Målet för rapporteringskanalen är att möjliggöra förebyggandet, 
utredningen och undersökningen av brott, förseelser eller andra 
missbruk som skett i Finavias verksamhet. Genom rapporteringska-
nalen kan exempelvis anmälningar i följande ämnen behandlas: 

• Lagstiftning och affärsverksamhetssed 

• Mutor, korruption och intressekonflikter 

• Datasäkerhet och dataskydd 

• Diskriminering, mobbning och trakasseri 

• Miljö 

• Upphandlingar 

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att Finavia ska 
kunna bedöma och utreda anmälda fall och för att fullfölja de sak-
liga åtgärder som fallet föranleder samt utreda och avsluta ären-
det. 
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Behandlingens rättsliga grund: 

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på EU:s direktiv 
2019/1937 (direktiv om skydd för personer som rapporterar om 
överträdelser av unionsrätten), på basen av vilket Finavia är förplik-
tad att ta i bruk en intern rapporteringskanal (direktivets artikel 
8.3). Behandlingen av personuppgifter baserar sig också på den 
personuppgiftsansvarigas berättigade intresse att utreda eventu-
ella överträdelser som skett i dess verksamhet samt förespråka och 
upprätthålla en god förvaltningssed, såsom efterföljandet av be-
stämmelser och lagar. Personuppgifter behandlas på basen av be-
rättigat intresse för att uppnå Finavias lagenliga och entydiga in-
tresse och behandlingen genomförs på ett sätt som är förenligt 
med den registrerades rättigheter och intressen. 

6. Mottagare av personuppgifter Deloitte Ab behandlar anmälningar som kommer in via rapporte-
ringskanalen som en oberoende aktör i första skedet. Finavias 
Whistleblowing-grupp tar besluten om eventuell fortsatta åtgär-
der. Till Finavias Whistleblowing-grupp hör bolagets juridiska enhet 
samt representanter ur personalavdelningen och enheten för inter-
nutredningar. 

WhistleB Whistleblowing Centre AB producerar den Whistle-
blowing-rapporteringskanal som Finavia använder och via vilken 
anmälningar skickas som en molntjänst. 

Finavia kan i enskilda fall överlåta uppgifter till externa aktörer, till 
exempel till en myndighet, för att möjliggöra ombesörjandet av de 
uppgifter som aktören i fråga har enligt lag. 

Uppgifter ges inte ut för kommersiella ändamål. 

7. Registrets informationsinnehåll Registret innehåller uppgifter som fåtts av personer som hör till 
Finavias personal och intressegrupper. Uppgifter som behandlas 
kan vara till exempel: 

• Anmälarens namn och kontaktuppgifter (ifall anmälaren 
har meddelat dessa). 

• Detaljer gällande den/de anmälda, såsom namn och verk-
samhetsställe (till den del det rapporterats om dessa). 

• Uppgifter om agerande i strid med lagar och etiska anvis-
ningar, såsom en fri beskrivning av fallet. 

• Uppgifter om utredningen och undersökningen av fallet, 
fortsatta åtgärder samt avslutandet av utredningen. 

Ifall anmälaren inte har anmält anonymt kan hans/hennes person-
uppgifter registreras. Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning 
artikel 10 behandlas inte uppgifter gällande brottsdomar eller för-
seelser. 

För att upprätthålla nätanslutning till rapporteringskanalen be-
handlas rapporterarens IP-adress en kort tid. IP-adressen sparas 
dock inte och inga försök att identifiera anmälaren görs med hjälp 
av denna. Anmälaren får ett fallnummer på basen av vilket 
han/hon anonymt senare kan följa anmälningens behandling ge-
nom att följa rapporteringskanalen i enlighet med det språkval som 
han/hon valt. 
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8. Informationskällor Finavias personal och intressegrupper kan göra anmälningar om 
misstankar om missbruk genom rapporteringskanalen. 

9. Utlämnande av information och 
överförande av uppgifter till länder 
utanför Europeiska unionen och 
Europeiska ekonomiska samarbets-
området 

Uppgifter flyttas eller överlåts inte till länder utanför EU/EEG-om-
rådet. 

10. Informationens lagringstid Uppgifterna raderas från registret då behandlingen av dem inte 
längre är nödvändig och de åtgärder och/eller processer som hör 
till ärendet har avslutats eller vunnit laga kraft, om inte lagstift-
ningen förutsätter att uppgifterna sparas. Uppgifterna raderas 60 
dagar från att ärendets utredningar och processer har avslutats, 
om inte annat stadgas i lag. 

11. Principerna för dataskydd Personuppgifterna i detta register skyddas genom tekniska och or-
ganisatoriska åtgärder mot obehörig och/eller olaglig åtkomst, änd-
ringar, förstörelse eller annan behandling, inklusive otillåtet utläm-
nande och överföring av uppgifterna i registret. 

Uppgifterna lagras i elektroniska system, som skyddas av brandväg-
gar, lösenord och andra lämpliga tekniska lösningar. Tillgång till re-
gistret är begränsat till vissa anställda hos Finavia och andra specifi-
cerade personer som behöver uppgifterna för att utföra sina ar-
betsuppgifter. Alla som har tillgång till uppgifterna i registret är 
bundna av tystnadsplikt. 

Finavia iakttar strikta säkerhetskrav för åtkomsthantering och  
-kontroll av sina IT-system. Arbetstagare som hanterar information 
i detta register som en del av sina arbetsuppgifter utbildas och får 
instruktioner om dataskydd och säkerhetsfrågor på regelbunden 
basis. 

12. Rätt till insyn och förverkligande Den registrerade har rätt att få veta vilka uppgifter som har lagrats 
i detta register om honom/henne, eller att det inte finns uppgifter 
om honom/henne i registret, efter att ha meddelat det som är nöd-
vändigt för att söka efter uppgifterna. Den personuppgiftsansvarige 
informerar samtidigt den registrerade om registrets regelbundna 
informationskällor och vad uppgifterna i registret används till och 
vem de regelbundet utlämnas till. 

En registrerad som vill kontrollera information som rör honom eller 
henne på ovan angivet sätt måste lämna in en begäran om det i 
form av ett dokument som undertecknats av honom eller henne el-
ler som intygats på annat sätt till den kontaktperson som anges i 
avsnitt 2 i denna dataskyddsbeskrivning eller via formuläret för be-
gäran om information på Finavias webbplats (https://www.fina-
via.fi/sv/integritetsskydd). 

13. Rätt att överföra information från 
ett system till ett annat 

När den registrerade har lämnat sina personuppgifter till den per-
sonuppgiftsansvarige i en strukturerad, allmänt använd och ma-
skinläsbar form, har han/hon rätt att få personuppgifter som rör 
honom/henne överförda till en annan personuppgiftsansvarig när: 

a) behandlingen bygger på den registrerades samtycke eller ett 
avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansva-
rige och 

https://www.finavia.fi/sv/integritetsskydd
https://www.finavia.fi/sv/integritetsskydd
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b) behandlingen utförs automatiskt och 
c) om överföringen är tekniskt möjlig.  

14. Rätt att återkalla samtycke Om behandlingen av personuppgifter bygger på den registrerades 
samtycke har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt 
samtycke. Eventuella ansökningar om återkallande av samtycke 
måste lämnas in i ett egenhändigt undertecknat dokument eller ett 
likvärdigt verifierat dokument, som måste skickas via e-post till den 
person som nämns i avsnitt 2 i denna dataskyddsbeskrivning. Be-
handling av personuppgifter som sker innan samtycke återkallas är 
dock inte olaglig, även om samtycket återkallats. 

OBS! Behandlingen i detta register baserar sig inte till någon del på den 
registrerades samtycke. 

15. Rättelse, radering och begränsning 
av information 

Den personuppgiftsansvarige ska utan oskäligt dröjsmål på eget ini-
tiativ eller på begäran av den registrerade rätta, radera eller kom-
plettera felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade person-
uppgifter i registret. Den personuppgiftsansvarige måste också för-
hindra spridning av sådana uppgifter om de kan äventyra den regi-
strerades integritetsskydd eller rättigheter. 

Den personuppgiftsansvarige ska på den registrerades begäran be-
gränsa behandlingen om den registrerade har bestridit riktigheten i 
uppgifterna eller uppmärksammat att behandlingen är lagstridig 
och motsatt sig att uppgifterna raderas och i stället krävt att an-
vändningen ska begränsas. Den personuppgiftsansvarige ska också 
begränsa behandlingen när den personuppgiftsansvarige inte 
längre behöver personuppgifterna för behandling, men den regi-
strerade anger att han eller hon behöver dem för att förbereda, 
presentera eller försvara ett rättsligt anspråk. Dessutom måste den 
personuppgiftsansvarige begränsa behandlingen när den registre-
rade har motsatt sig behandling av personuppgifter enligt data-
skyddsförordningen i väntan på autentisering om huruvida de legi-
tima skälen för registrering från den personuppgiftsansvarige sida 
åsidosätts av den registrerades skäl. Om den personuppgiftsansva-
rige har begränsat behandlingen av ovanstående skäl ska den per-
sonuppgiftsansvarige underrätta den registrerade innan begräns-
ningen av behandlingen tas bort. 

Begäran om rättelse måste göras till den kontaktperson som 
nämns i avsnitt 2 i denna dataskyddsbeskrivning eller via formulä-
ret för begäran om information på Finavias webbplats 
(https://www.finavia.fi/sv/integritetsskydd). 

16. Rätt att överklaga Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga 
tillsynsmyndigheten om Finavia inte har följt gällande tillämpliga 
regler för dataskydd. 

17. Kontakt Den registrerade ska skicka begäran som rör dennes rättigheter 
skriftligen eller via e-post till den kontaktperson som nämns i av-
snitt 2 i denna dataskyddsbeskrivning eller via formuläret för begä-
ran om information på Finavias webbplats (https://www.fina-
via.fi/sv/integritetsskydd). 

https://www.finavia.fi/sv/integritetsskydd
https://www.finavia.fi/sv/integritetsskydd
https://www.finavia.fi/sv/integritetsskydd
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Finavia Abp kan begära att den registrerade förtydligar sin begäran 
och bekräftar sin identitet innan begäran behandlas. Finavia Abp 
kan vägra att genomföra förfrågan på grundval av gällande lag. 

Finavia Abp svarar på förfrågningar inom en (1) månad från det att 
en begäran framförs, om det inte finns särskilda skäl för att ändra 
svarstiden. 

18. Automatiskt beslutsfattande och 
profilering 

Informationen i registret används inte för automatiserat beslutsfat-
tande och inte heller för profilering av registrerade. 

19. Ändring av dataskyddsbeskriv-
ningen 

Finavia utvecklar fortlöpande sin verksamhet och förbehåller sig 
därför rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att 
meddela detta på sin webbplats. Ändringar kan också göras på 
grund av förändringar i lagstiftningen. Finavia rekommenderar att 
de registrerade regelbundet håller sig uppdaterade på innehållet i 
dataskyddsbeskrivningen. 

 


