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Dataskyddspolicy för Whistleblower-
infokanalen 
1 Skydd av privatlivet 

Din integritet är viktig för oss. Pihlajalinna åtar sig att skydda din integritet och att följa den finska 
lagstiftningen om behandling av personuppgifter och dataskydd. Pihlajalinna behandlar den information 
som samlas in om dig i enlighet med de principer som beskrivs i denna sekretesspolicy. 

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du alltid kontakta Pihlajalinna genom 
kontaktuppgifterna nedan. 

2 Allmänt om att hålla ett register 

Personregistrets namn: 
Whistleblowing-infokanalen 

Personregistrets ansvarige är: 
Pihlajalinna Abp, Företags ID 2617455-1, PO Box 110, 33101 Tammerfors 

Den personregisteransvariges dataskyddsombud: 
Marika Vihervaara tfn +358 10 312 010, tietosuoja@pihlajalinna.fi 

Registrets kontaktperson: 
Marko Savolainen, tfn +358 10 312 010, marko.savolainen@pihlajalinna.fi 

3 Syftet med behandlingen av personuppgifter 

Personuppgifter får endast behandlas för att uppfylla Pihlajalinna Abp:s rättsliga och etiska skyldigheter och 
för korrekt behandling av mottagna meddelanden. 

Pihlajalinna behandlar personuppgifter på basen av den registrerades samtycke och rättsliga skyldighet 
(visselblåsardirektivet (EU) 2019/1937) och ett legitimt intresse att utreda eventuella missbruk eller andra 
rapporterade aktiviteter. 

4 Datainnehåll och informationskällor i registret 

Uppgifterna i registret är uppgifter som deklaranten själv lämnat till Pihlajalinna. 

Registret samlar in de personuppgifter som är nödvändiga för granskningen av anmälan: 

- information om anmälan
- information som rör anmälan kan omfatta information om den person som underrättas, såsom namn

och plats
- anmälarens identitet, såsom namn, e-postadress och telefonnummer, om anmälaren själv lägger till

dessa uppgifter i sin anmälan
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När känsliga personuppgifter behandlas, till exempel när behandlingen är nödvändig för att fastställa, utöva 
eller försvara ett rättsligt anspråk, bör behandlingen ske i enlighet med lokal lagstiftning och EU-lagstiftning. 

5 Skydd av registret och principer för databehandling 

Pihlajalinna skyddar behandlingen av personuppgifter i informationskanalen med lämpliga tekniska och 
organisatoriska skyddsåtgärder, såsom åtkomstbegränsningar och lösenord. Personer som behandlar 
information via informationskanalen är också bundna av tystnadsplikt. 

6 Utlämnande och överföring av information 

Pihlajalinna överför inte personuppgifter utanför EU/EES-området. 

Personuppgifter kan lämnas ut till tredje part, till exempel myndigheter eller externa revisorer, om det är 
nödvändigt, till exempel med stöd av lagen. 

7 Den registrerades rättigheter 

Den registrerade har rätt att kontrollera de personuppgifter som lagras i informationskanalen och rätt att 
begära rättelse av felaktiga uppgifter. Den registrerade har också rätt att radera personuppgifter som rör 
honom eller henne från registret och begära att de överförs till ett annat företag. Dessutom har den 
registrerade i vissa situationer rätt att begära begränsning av behandlingen av uppgifter och att förbjuda 
behandlingen av sina uppgifter. 

Om den registrerade har frågor om behandlingen av sina personuppgifter eller denna dataskyddspolicy, kan 
han eller hon kontakta kontaktpersonerna för den personregistreringsansvarige som anges i början av 
policyn. Om den registrerade vill utöva sina rättigheter som registrerad, skall begäran göras skriftligen med 
hjälp av det Pihlajalinnaformulär som finns för detta ändamål. Blanketterna för utövande av rättigheter 
finns på Pihlajalinnas webbplats www.pihlajalinna.fi  och på Pihlajalinnas kontor. 

8 Lagringstid för personuppgifter 

I regel kommer uppgifterna att sparas i högst två år efter undersökningens slut. 

9 Övriga villkor 

Pihlajalinna försöker alltid lösa eventuella meningsskiljaktigheter direkt med den registrerade. Den 
registrerade har dock rätt att lämna in en invändning mot behandlingen av sina personuppgifter till 
dataskyddsmyndigheten. 
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