TIETOSUOJASELOSTE
Päivämäärä: 15.03.2021
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 13 ja 14
1. Rekisterinpitäjä

Finavia Oyj
Y-tunnus: 2302570-2
Käyntiosoite: Lentäjäntie 3, 01530 Vantaa
Postiosoite: PL 50, 01531 Vantaa
Puhelin (vaihde): 020 708 000

2. Yhteyshenkilö(t) rekisteriin liittyvissä asioissa

Nimi: Jonna Genberg
Tehtävä: Legal Counsel
Osoite: Lentäjäntie 3, 01530 Vantaa
Puhelin: 050 326 3030
Sähköposti: jonna.genberg(at)finavia.fi

3. Tietosuojavastaava

Finavia Oyj:n tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Sähköposti: tietosuojavastaava(at)finavia.fi
Puhelin: 020 708 2828

4. Rekisterin nimi

Whistleblowing-ilmoituskanavan rekisteri

5. Henkilötietojen käsittelytarkoitus
ja käsittelyn oikeusperuste

Ilmoituskanavan avulla Finavia voi täyttää heidän lakisäätäiset velvollisuutensa.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Rekisterin käyttötarkoituksena on Finavia-konsernin (jäljempänä
”Finavia”) ilmoituskanavan kautta tulleiden ilmoitusten käsittely.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on varmistaa ja seurata,
että Finaviassa toimitaan eettisten ohjeiden ja muiden sisäisten
määräysten sekä Finaviaa velvoittavan lainsäädännön ja sopimusten mukaisesti. Ilmoituskanavan avulla on tarkoitus varmistaa, että
päätöksenteko ja sisäinen valvontajärjestelmä toimivat asianmukaisesti ja rekisterinpitäjä noudattaa hyvän hallinnon periaatteita
toiminnassaan.
Ilmoituskanavan tavoitteena on mahdollisten Finavian toiminnassa
tapahtuneiden rikosten, rikkomusten tai muiden väärinkäytösten
ennaltaehkäiseminen, selvittäminen ja tutkintaan saattaminen. Ilmoituskanavan kautta voidaan käsitellä muun muassa seuraavia aiheita koskevia ilmoituksia:
•
•
•
•
•
•

Lainsäädäntö ja liiketoimintatapa
Lahjonta, korruptio ja eturistiriidat
Tietoturva ja tietosuoja
Syrjintä, kiusaaminen ja häirintä
Ympäristö
Hankinta

Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, jotta Finavia pystyy arvioimaan ja selvittämään ilmoitettuja tapauksia ja toteuttamaan
asianmukaiset tapauskohtaiset toimenpiteet asian selvittämiseksi
ja lopettamiseksi.
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Käsittelyn oikeusperuste:
Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n direktiiviin 2019/1937 (direktiivi ilmoittajan suojelusta), jonka perusteella Finavialla on velvollisuus ottaa käyttöön sisäinen ilmoituskanava (direktiivi ilmoittajan suojelusta, artikla 8.3). Henkilötietojen käsittely perustuu myös
rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun selvittää toiminnassaan mahdollisesti tapahtuneita väärinkäytöksiä ja edistää sekä ylläpitää hyvää hallintotapaa, kuten sääntöjen ja lakien noudattamista. Henkilötietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella Finavian lainmukaisen, selkeästi ilmaistavissa olevan edun saavuttamiseksi, ja se
toteutetaan tavalla, joka on yhteensopiva rekisteröidyn oikeuksien
ja etujen kanssa.
6. Henkilötietojen vastaanottajat

Deloitte Oy käsittelee ilmoituskanavaan tulevat ilmoitukset riippumattomana toimijana ensi vaiheessa. Finavian Whistleblowingryhmä tekee päätökset mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Finavian
Whistleblowing-ryhmään kuuluvat yhtiön lakiasianyksikön, henkilöstöhallinnon ja sisäisen tarkastuksen toiminnon edustajat.
WhistleB Whistleblowing Centre AB tuottaa pilvipalveluna Finavian
käyttämän Whistleblowing-ilmoituskanavan, jonka kautta ilmoitukset jätetään.
Finavia voi tapauskohtaisesti luovuttaa tietoja ulkopuolisille tahoille, esimerkiksi viranomaisille näiden laissa määrätyn tehtävän
hoitamiseksi.
Tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin.

7. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää Finavian henkilöstöön ja sidosryhmiin kuuluvien
henkilöiden antamia tietoja. Käsiteltävät tiedot voivat koskea esimerkiksi:
•
•
•
•

Ilmoittajan nimeä ja yhteystietoja (mikäli ilmoittaja on nämä
antanut)
Ilmoituksen kohdetta koskevia yksilöintitietoja, kuten nimeä
ja toimipistettä (siinä laajuudessa kuin näistä on ilmoitettu)
Tietoja lain tai eettisten ohjeiden vastaisesta toiminnasta, kuten vapaamuotoinen kuvaus tapahtumasta
Tietoja asian selvittämisestä ja tutkinnasta, jatkotoimenpiteistä sekä selvittelyn päättymisestä.

Jos ilmoittaja ei ole tehnyt ilmoitusta nimettömästi, voidaan hänen
henkilötietonsa rekisteröidä. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 10
artiklan mukaisia rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä tietoja ei
käsitellä.
Verkkoyhteyden ylläpitämiseksi ilmoituskanavaan sen aikana käsitellään lyhytaikaisesti ilmoittajan käyttämän laitteen IP-osoitetta,
jota ei kuitenkaan tallenneta eikä sen perusteella pyritä tunnistamaan ilmoittajaa. Ilmoittaja saa tapausnumeron, jonka perusteella
hän voi anonyymisti myöhemmin seurata ilmoituskanavapalvelua
käyttäen ilmoituksen käsittelyä tekemänsä tallennetun kielivalinnan mukaisesti.
8. Tietolähteet

Finavian henkilöstö ja sidosryhmät voivat tehdä ilmoituksia väärinkäytösepäilyistä ilmoituskanavan kautta.
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9. Tietojen luovutukset ja tietojen siir- Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU- ja ETA-maiden ulkopuolisiin
to Euroopan unionin tai Euroopan
maihin.
talousalueen ulkopuolisiin maihin
10. Tietojen säilytysaika
Tiedot poistetaan rekisteristä, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen ja asiaan liittyvät toimet ja/tai prosessit ovat päättyneet tai
saaneet lainvoiman, eikä lainsäädäntö edellytä tietojen säilyttämistä. Tiedot poistetaan 60 päivän kuluessa siitä, kun asiaa koskevat selvitykset ja prosessit on saatu päätökseen, jollei soveltuvasta
lainsäädännöstä muuta johdu.
11. Tietojen suojaamisen periaatteet

Tämän rekisterin sisältämiä henkilötietoja suojataan teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä perusteetonta ja/tai laitonta pääsyä,
muuttamista ja tuhoamista tai muuta käsittelyä vastaan mukaan
lukien tämän rekisterin tietojen luvaton luovuttaminen ja siirto.
Tiedot säilytetään sähköisissä järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla teknisillä ratkaisuilla suojattuja. Rekisterin käyttöoikeus on vain määrätyillä Finavian palveluksessa olevilla henkilöillä ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka
tarvitsevat tietoja tehtävissään. Kaikkia, joilla on pääsy rekisterin
tietoihin, sitoo vaitiolovelvollisuus.
Finavia noudattaa tarkkoja tietoturvavaatimuksia IT-järjestelmiensä
pääsyhallinnassa ja pääsyn valvonnassa. Työntekijöitä, jotka osana
työtehtäviään käsittelevät tämän rekisterin sisältämiä tietoja koulutetaan ja ohjeistetaan tietosuojaa ja tietoturvaa koskevista asioista säännöllisesti.

12. Tarkastusoikeus ja sen toteuttami- Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilnen
moitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Rekisterinpitäjä ilmoittaa samalla rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä mihin rekisterin tietoja käytetään ja
säännönmukaisesti luovutetaan.
Rekisteröidyn oikeutta saada tietoja henkilötietojensa käsittelystä
ja tarkastusoikeutta voidaan kuitenkin rajoittaa, jos oikeudenkäyttäminen vaarantaisi selvitystyön tavoitteen toteutumisen. Tämä rajoitus päättyy silloin, kun sen käyttämiseen ei ole enää tarvetta selvitystyön varmistamiseksi tai henkilöä kuullaan asian selvittämiseksi.
Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot edellä
kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 ilmoitetulle yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa
asiakirjassa tai Finavian verkkosivulla (www.finavia.fi/fi/tietosuoja)
olevaa tietopyyntölomaketta käyttäen.
13. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä
toiseen

Kun rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle häntä koskevat
henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, hänellä on oikeus saada siirrettyä häntä koskevat henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle silloin, kun;
a) käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen, ja;
b) käsittely suoritetaan automaattisesti, ja;
c) jos siirto on teknisesti mahdollista.
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14. Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan
suostumukseen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Suostumuksen peruutusta koskeva
pyyntö on esitettävä omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, joka tulee esittää sähköpostitse tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainitulle henkilölle. Ennen suostumuksen peruuttamista tapahtunut henkilötietojen käsittely ei kuitenkaan muutu oikeudettomaksi, vaikka suostumus peruutetaan.
HUOM. Käsittely ei tässä rekisterissä perustu miltään osin rekisteröidyn suostumukseen.

15. Tiedon korjaaminen, poistaminen
ja käsittelyn rajoittaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti
tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto
voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.
Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn vaatimuksesta rajoitettava käsittelyä, mikäli rekisteröity on kiistänyt henkilötietojensa paikkansapitävyyden tai rekisteröity on esittänyt väitteen käsittelyn lainvastaisuudesta ja vastustanut henkilötietojensa poistamista ja vaatinut
sen sijaan niiden käytön rajoittamista. Rekisterinpitäjän on rajoitettava käsittelyä myös silloin, kun rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity ilmoittaa tarvitsevansa niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Lisäksi rekisterinpitäjän on rajoitettava käsittelyä silloin, kun rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen nojalla odottaessaan sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut käsittelyperusteet rekisteröidyn esittämät perusteet. Jos rekisterinpitäjä on rajoittanut käsittelyä edellä mainituilla perusteilla, rekisterinpitäjän
on tehtävä rekisteröidylle ilmoitus, ennen kuin käsittelyä koskeva
rajoitus poistetaan.
Korjauspyynnöt tulee esittää tämän tietosuojaselosteen kohdassa
2 mainitulle yhteyshenkilölle tai Finavian verkkosivuilla olevaa tietopyyntölomaketta käyttäen (www.finavia.fi/fi/tietosuoja).

16. Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli Finavia Oyj ei ole noudattanut toiminnassaan
soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

17. Yhteydenotot

Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle tai käyttäen Finavian verkkosivuilla olevaa
tietopyyntölomaketta (www.finavia.fi/fi/tietosuoja).
Finavia Oyj voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Finavia Oyj voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa
laissa säädetyllä perusteella.
Finavia Oyj vastaa pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön
esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä muuttaa vastaamisaikaa.
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18. Automaattinen päätöksenteko ja
profilointi

Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä
rekisteröityjen profiloimiseen.

19. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Finavia Oyj kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön
muuttumiseen. Finavia Oyj suosittelee rekisteröityjä tutustumaan
tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.
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