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Whistleblower-ilmoituskanavan 
tietosuojaseloste 
 

1 Yksityisyyden suojaaminen 

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Pihlajalinna sitoutuu suojaamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan 
henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa Suomen lainsäädäntöä. Pihlajalinna käsittelee keräämiään 
sinua koskevia tietoja tässä rekisteriselosteessa kuvattujen periaatteiden mukaisesti.   

Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit aina olla yhteydessä Pihlajalinnaan alta 
löytyvien yhteystietojen mukaisesti.  

2 Rekisterinpitoa koskevat yleiset tiedot 

Henkilörekisterin nimi:  
Whistleblowing-ilmoituskanava 
 
Rekisterinpitäjänä toimii: 
Pihlajalinna Oyj, Y-tunnus 2617455-1, Postilokero 110, 33101 Tampere 

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava: 
Marika Vihervaara, p. 010 312 010, tietosuoja@pihlajalinna.fi  

Rekisterin yhteyshenkilö: 
Marko Savolainen, p. 010 312 010, marko.savolainen@pihlajalinna.fi 

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja voidaan käsitellä ainoastaan Pihlajalinna Oyj:n oikeudellisten ja eettisten velvoitteiden 
täyttämiseen ja tulleiden ilmoitusten asianmukaiseen selvittelyprosessiin.  

Pihlajalinna käsittelee henkilötietoja perustuen rekisteröidyn suostumukseen ja lakisääteiseen 
velvoitteeseen (Whistleblowing-direktiivi (EU) 2019/193) ja oikeutettuun etuun selvittää toiminnassaan 
mahdollisesti tapahtuneita väärinkäytöksiä tai muuta ilmoitettua toimintaa. 

4 Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet 

Rekisterin tiedot ovat ilmoittajan itsensä Pihlajalinnalle antamia tietoja.  

Rekisteri kerää henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä ilmoituksen tutkimista varten: 

− ilmoitukseen liittyvät tiedot 
− ilmoitukseen liittyvät tiedot saattavat sisältää ilmoituksen kohteena olevan henkilön tietoja kuten nimi 

ja toimipiste 
− ilmoittajan henkilötiedot, kuten nimi, sähköposti ja puhelinnumero, mikäli ilmoittaja itse lisää nämä 

tiedot ilmoitukseensa 
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Mikäli arkaluonteisia henkilötietoja käsitellään, esimerkiksi silloin, kun käsittely on välttämätöntä 
oikeudellisen vaatimuksen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, käsittely tapahtuu paikallisen ja 
EU:n lainsäädännön mukaisesti. 

5 Rekisterin suojaaminen ja tietojen käsittelyn periaatteet 

Pihlajalinna suojaa ilmoituskanavan sisältämien henkilötietojen käsittelyä asianmukaisin teknisin ja 
organisatorisin suojatoimin, kuten käyttöoikeusrajoituksin ja salasanoin. Ilmoituskanavan tietoja 
käsitteleviä henkilöitä sitoo myös salassapitovelvollisuus. 

6 Tietojen luovutukset ja siirrot 

Pihlajalinna ei siirrä henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, esimerkiksi viranomaisille tai ulkopuolisille 
tarkastajille, silloin kun se on välttämätöntä esimerkiksi lain perusteella. 

7 Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ilmoituskanavaan tallennetut itseään koskevat henkilötiedot sekä oikeus 
pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Rekisteröidyllä on myös oikeus poistaa häntä koskevat henkilötiedot 
rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle yritykselle. Rekisteröidyllä on lisäksi tietyissä tilanteissa 
oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajaamista sekä kieltää tietojensa käsitteleminen. 

Mikäli rekisteröidyllä on kysyttävää henkilötietojensa käsittelystä tai tästä tietosuojaselosteesta, voi hän 
ottaa yhteyttä selosteen alussa listattuihin rekisterinpitäjän yhteyshenkilöihin. Jos rekisteröity haluaa 
käyttää oikeuksiaan rekisteröitynä, pyyntö on tehtävä kirjallisesti käyttämällä siihen tarkoitettua 
Pihlajalinnan lomaketta. Oikeuksien käyttämistä koskevat lomakkeet ovat saatavilla Pihlajalinnan 
verkkosivuilta osoitteesta www.pihlajalinna.fi sekä Pihlajalinnan toimipisteistä. 

8 Henkilötietojen säilytysaika 

Tietoja säilytetään säännönmukaisesti enintään kaksi vuotta tutkimuksen päättymisen jälkeen.  

9 Muut ehdot 

Pihlajalinna pyrkii aina ratkaisemaan mahdollisen erimielisyyden suoraan rekisteröidyn kanssa. 
Rekisteröidyllä on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojensa käsittelyä koskeva erimielisyys myös 
tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi. 


