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Tietosuojaseloste Whistleblowing - ilmoituskanava 
 

 
1. Rekisterinpitäjä 

Telinekataja Oy 
Y-tunnus 0100315-8 
PL 1 (Pihatörmä 1B), 02241 Espoo 
Puhelin 0207 932 500 
Sähköposti info@telinekataja.fi  
(jäljempänä ”me” tai ”Telinekataja”) 

 
2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ”Whistleblowing - ilmoituskanava” 

Nelli Salminen 
PL1 (Pihatörmä 1B), 02241 Espoo 

Puhelin 040 774 7178 

Sähköposti nelli.salminen@telinekataja.fi 
 

3. Rekisterin nimi 
Tietosuojaseloste Whistleblowing – ilmoituskanava. 

 
4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus 

Ilmoituskanavan kautta nousevia henkilötietoja käsitellään vain siinä laajuudessa kuin on 
tarpeellista ilmoituksien käsittelyä varten. 
 
Käsittelyn oikeusperustana rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen 
ja rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu. 
 

5. Käsiteltävät tiedot 
Käsittelemme seuraavia ilmoituksen kirjanneen henkilön henkilötietoja: 

• Ilmoittajan nimi, mikäli annettu 

• Muut yksilöintitiedot, mikäli annettu 

• Kohdehenkilön/kohderyhmän tiedot liittyen ilmiannettuun lain- tai eettisten 
periaatteiden vastaisesta toiminnasta 

• Asian sisäisessä tutkinnassa saadut tiedot ilmoituksen kohdehenkilön menette-
lyyn ja sen lainmukaisuuden/toimintaperiaatteiden mukaisuuden arviointiin liit-
tyen 

 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Ilmoittajalta saatu ilmoitus ja mahdollisesti ilmoitukseen liittyvä lisäselvitys ilmoituksen jät-
täneeltä henkilöltä sekä sisäiseen tutkitaan liittyvä vastaanotettu ja raportoitu materiaali. 

 
7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
8. Säilytysaika 

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin valvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi tai 
lakisääteisten velvoitteiden vuoksi on tarpeellista. 
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9. Ilmoituksien käsittelijät 
Ilmoituksia käsittelee ennalta määritellyt käsittelijät. Tietoja ei luovuteta eteenpäin ilman 
lain mukaista perustetta. 

 
10. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Ilmoituksia käsittelevät ainoastaan siihen nimitetyt henkilöt. Asianomaisten henkilötietoja 
tai muita tapauksen yksilöiviä tietoja ei paljasteta ulkopuolisille kuin siinä laajuudessa, mikä 
on selvitystyön kannalta oleellista. 
 
Ilmoituksen käsittelijät ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteiseen ja noudattamaan tämän 
tietosuojaselosteen mukaisiin toimintatapoihin. 

   
Ilmoituksia käsitellään Ilmoituskanavan palvelimen kautta ja mikäli selvitystyötä varten ma-
teriaalia käsitellään muualla, tulee aineisto säilyttää lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Lait-
teisto, millä ilmoituksia käsitellään, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpi-
teillä. 
 

11. Ilmoittajan oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja ilmoittajan muut henkilötietojen käsitte-
lyyn liittyvät oikeudet 

Ilmoittajalla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa 
itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita käsittelijä kohdistaa 
ilmoittajan henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on 
käsittelijän oikeutettu etu. 
 
Ilmoittaja voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen 
kohdan 12 mukaisesi. Ilmoittajan tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen 
tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Käsittelijä voi kieltäytyä 
toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein. 
 
Ilmoittajalla on oikeus tarkastella henkilöä itseään koskevia rekisteriin tallennettuja tietoja. 
Tarkastuspyyntö tulee tehdä tässä tietosuojaselosteessa annettujen ohjeiden mukaisesti. 
Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. 
 
Siltä osin kuin ilmoittaja voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan 
tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai 
täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, 
puutteellinen tai vanhentunut tieto. 
 
Siltä osin kuin ilmoittaja ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän 
tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. 
 
Ilmoittajalla on myös oikeus vaatia rekisterin pitäjää rajoittamaan henkilötietojensa 
käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun ilmoittaja odottaa rekisterinpitäjän vastausta 
tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön. 
 
Ilmoittajalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos 
rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 
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12. Yhteydenotot 
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti kohdassa 
kaksi (2) nimetylle rekisterinpitäjälle.  

 
13. Suoramarkkinointi 

Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin. 
 

14. Tietosuojaselosteen muutokset 
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. 
Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten 
sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. 

 


