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Rekisterinpitäjä Tampereen Särkänniemi Oy 
Laiturikatu 1 
33230 Tampere 
y-tunnus: 0155085-6 

1. Rekisteriasioista 
vastaava henkilö 

Tuula Salminen 
tietohallintopäällikkö 
0207 130 381 
Laiturikatu 1 
33230 Tampere 

2. Rekisterin nimi Tampereen Särkänniemi Oy :n Ilmoituskanavan henkilörekisteri 

3. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus / 
rekisterin 
käyttötarkoitus 

Tietojen käsittely liittyy Keskuskauppakamarin tarjoaman whistleblowing-
ilmoituskanavan ylläpitoon.  
Särkänniemi tarjoaa luotettavan Ilmoituskanavan, joka mahdollistaa 
ilmoitukset väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta. 
Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, jotta direktiivin asettamat 
velvoitteet voidaan täyttää. 

4. Rekisterin tietosisältö Ilmoituksen tekeminen ei edellytä ilmoittajan henkilötietojen antamista. 
Ilmoitus tehdään anonyymisti, ellei ilmoittaja nimenomaisesti 
henkilötietoja anna. 
 
(Ilmoitusten jättäjistä ei kerätä henkilötietoja, mutta ilmoittajat saattavat 
itse sisällyttää osaksi ilmoitusta omia, toisen henkilön/henkilöiden tietoja 
osana kirjallista ilmoitusta tai liitetiedostojen metatietojen avulla). 
 
Ilmoitusten käsittelijöiden etunimet, sukunimet, sähköposti, julkinen nimi 
ja käyttäjätunnus 

5. Käsittelyperusteet Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen 
velvoitteeseen (EU 2019/1937) kolmansien henkilöiden osalta sekä  
sekä rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun, ja 
ilmoittavan henkilön tietojen osalta suostumukseen sekä 
rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun. 
 
Henkilötietoja käsitellään whistleblowing-ilmoitusten käsittelemiseksi. 
Ilmoitusten avulla rekisterinpitäjä ryhtyy lisäksi tarvittaviin 
toimenpiteisiin. Nämä velvoitteet seuraavat suoraan direktiivistä.  
Rekisterinpitäjän ilmoitusten käsittelijöiden tietoja käsitellään 
Keskuskauppakamarin Ilmoituskanavan pääsynhallinnan kannalta 
välttämättömiin toimenpiteisiin. Käsittely perustuu sopimuksen 
rekisterinpitäjän ja Henkilötietojen käsittelijän välisen 
sopimusvelvoitteiden toimenpanoon Ilmoituskanava-palvelun käytöstä. 
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6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Ilmoituskanava – www.ilmoituskanava/Sarkanniemi.fi, henkilöiden 
jättämät kirjaukset 

7. Säännönmukaiset 
tietojen luovutukset 
ja tietojen siirto EU:n 
tai Euroopan 
talousalueen (ETA) 
ulkopuolelle 

 Henkilötietoja ei käsitellä EU- tai ETA-alueen ulkopuolella. 
 
Vain rajoitetulla määrällä henkilöitä on pääsy henkilötietoihin. 
Henkilöiden, jotka käsittelevät ilmoituskanavapalveluun liittyviä 
henkilötietoja, ovat asianmukaisen salassapitovelvoitteen piirissä 

8. Rekisterin 
ylläpitojärjestelmät ja 
suojauksen 
periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto 
- Ei manuaalista aineistoa. 
B. Sähköinen aineisto 
- Ilmoitustiedot tallennetaan Ilmoituskanavan tietokantaan 

salattuina. 
- Ilmoituskanava-palvelun tarjoajalle ei ole pääsyä tallennettuihin 

tietoihin, vaan tiedot ovat vain rekisterinpitäjän nimettyjen 
ilmoitusten käsittelijöiden käytössä. 

- Palvelun tilaajatiedot ja käsittelijätiedot tallennetaan 
Ilmoituskanavan palveluntarjoajan CRM-järjestelmään.   

9. Tarkastusoikeus ja 
tarkastusoikeuden 
toteuttaminen 

Rekisteröidyllä on mahdollisuus saada pääsy omiin tietoihinsa paitsi, 
milloin pääsyn rajoittaminen perustuu tarpeeseen suojella kolmannen 
henkilön välttämättömiä oikeuksia. Tällainen tilanne on esimerkiksi 
silloin, jos pääsy tietoihin johtaa siihen, että ilmoittavan henkilön 
henkilöllisyys olisi vaarassa paljastua. 

10. Tiedon korjaaminen 
ja tiedon korjaamisen 
toteuttaminen 

Rekisteröidyllä on myös mahdollisuus vaatia omien tietojensa 
korjaamista tai poistamista palvelusta. Myös tätä rekisteröidylle kuuluvaa 
oikeutta on mahdollista rajoittaa, jos rajoittamisen tarkoituksena on 
turvata rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, erityisesti velvoite tarjota 
luotettava ja puolueeton ilmoituskanava 

11. Tietojen poistaminen 
 
 
 
 
 
 

 Aineisto säilytetään palveluntarjoajan järjestelmässä rajatun ajan 
korkeintaan kaksi vuotta ja Rekisterinpitäjä poistaa tiedot 
tietoturvallisesti sen jälkeen, kun henkilötietojen käsittely ei ole enää 
tarpeen.  

12. Muut mahdolliset 
oikeudet 

 


