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Whistleblowing-ilmoituskanavan tietosuojaseloste 

Laadittu: 6.6.2022 

1 Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 

Nevel Group (Nevel Oy, Nevel AB, Nevel Eesti OÜ)  

Ratatie 11, 01300 Vantaa, Finland 

Tietosuojavastaava: Mikael Calonius; mikael.calonius@nevel.com 

2 Mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste? 

Whistleblowing-ilmoituskanavaa tarkoituksena on mahdollistaa epäillyistä EU 
lainsäädännön ja Nevelin käytännesääntöjen (Code of Conduct) vastaisista 
rikkomuksista ilmoittaminen. Henkilötietoja käsitellään ilmiantojen tutkimiseksi ja 
havaintoihin perustuvien jatkotoimenpiteiden toteuttamiseksi. 

Ilmoituksiin sisältyvien ja ilmoitusten tutkimisen aikana esille tulevien 
henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Nevelin oikeutettu etu ehkäistä 
maineriskiä ja varmistaa, että sen liiketoimintaa harjoitetaan eettisesti kestävällä 
tavalla. GDPR 6 artiklan kohta (1)(f) 

3 Mitä tietoja käsitellään ja mistä ne kerätään? 

Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä.  

Ilmoitukset sisältävät tietoja mahdollisista lainrikkomuksista. Ilmoitukset voivat 
sisältää henkilötietoja, kuten nimiä, päivämääriä, jolloin rikkomukset tapahtuivat, 
käyttäytymisen kuvauksia tai muita tietoja, jotka liittyvät ilmoituksen kohteeseen. 
On mahdollista, että raportissa kuvatuista olosuhteista voidaan tunnistaa henkilöitä, 
vaikka nimiä ei mainita.  

On mahdollista, että ilmoituksiin sisältyy tai niiden tutkinnan aikana tulee ilmi 
erityisiin henkilötietoluokkiin kuuluvia tietoja. Tämä on kuitenkin epätodennäköistä 
ja riippuu ilmoituksen aiheesta. Ilmiantajia kehotetaan välttämään tarpeettomien 
henkilötietojen sisällyttämistä ilmoituksiin. 

Tietoja kerätään ilmoituskanavaan tehdyistä ilmoituksista ja ilmoitusten tutkinnan 
aikana muista sisäisistä lähteistä, kuten Nevelin työntekijöiltä ja IT-järjestelmistä. 

4 Tietojen luovutus ja siirto  

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille, ellei sovellettavassa 
lainsäädännössä, kuten ilmoittajansuojeludirektiivin täytäntöönpanemiseksi 
annetuissa kansallisissa laeissa, niin edellytetä.  

Käytämme ulkopuolisia kumppaneita, jotka tarjoavat teknisen alustan 
ilmoituskanavalle sekä palveluita, joita tarvitaan ilmiantokanavan ylläpitoon ja 
ilmoitusten tutkimiseen. Käyttämämme Whistleblowing-kanavan tarjoaa Gurufield. 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle.  
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5 Miten suojaamme tiedot ja kuinka kauan säilytämme niitä? 

Vain muutamilla henkilöillä, joiden tehtävänä on tutkia ilmoituksia, on pääsy 
ilmoituksiin ja niiden sisältämiin tietoihin. Toisinaan ilmoituksiin sisältyviä tietoja 
saatetaan joutua jakamaan sellaisten Nevelissä työskentelevien henkilöiden kanssa, 
joiden yhteistyötä ilmoituksen tutkiminen edellyttää. Kaikki tiedot, joista 
mahdollisesti voidaan tunnistaa ilmoittaja tai muita ilmoituksessa mainittuja 
henkilöitä, pidetään luottamuksellisina, kuten ilmoittajansuojeludirektiivissä ja sen 
täytäntöönpanemiseksi annetuissa kansallisissa laeissa edellytetään. 

Teknisiin turvatoimiin kuuluvat tietojen salaus sekä siirron että tallennuksen aikana, 
kaksivaiheinen tunnistautuminen ylläpitokäyttäjille, päivityksistä huolehtiminen ja 
aktiivinen tietoturvapoikkeamien seuranta.  

Ilmoituksiin sisältyvät henkilötiedot, joita ei tarvita tutkinnan tai 
seurantatoimenpiteiden toteuttamiseksi, poistetaan, kun ilmoitus on vastaanotettu. 

Ilmoituksia ja muita tutkinnan aikana kerättyjä tietoja säilytetään kaksi vuotta 
tapauksen käsittelyn päättymisen jälkeen, minkä jälkeen ne poistetaan pysyvästi. 

6 Mitkä ovat oikeutesi rekisteröitynä? 

Oikeus saada pääsy tietoihin 

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, ja jos 
käsitellään, saada pääsy henkilötietoihin. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen 

Jos huomaat, että tietosi ovat virheellisiä, voit pyytää niiden oikaisemista ja 
virheellisten tietojen poistamista. Jos tietojasi käsitellään laittomasti, sinulla on 
oikeus saada tietosi poistettua. 

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ja oikeus tietojen käsittelyn 
rajoittamiseen 

Sinulla on henkilökohtaiseen erityistilanteeseesi perusteella oikeus vastustaa 
henkilötietojesi käsittelyä tilanteissa, joissa käsittely perustuu Nevelin oikeutettuun 
etuun. Kun teet vastustamispyynnön, sinun on täsmennettävä, mihin 
henkilökohtaiseen tilanteeseen perustat pyyntösi. Nevel voi kieltäytyä 
vastustamispyynnöstä laillisin perustein. Sinulla on oikeus vaatia tietojesi käsittelyn 
rajoittamista esimerkiksi sen ajaksi, kun tarkistetaan, ovatko tietosi oikein, 
väittäessäsi, että ne eivät ole oikein.  

Oikeus tehdä valitus 

Jos katsot, että tietojasi käsitellään laittomasti, sinulla on oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle. 

Suomi: tietosuojavaltuutettu 

Ruotsi: Integritetsskyddsmyndigheten 

Viro: Andmekaitse Inspektsioon 


