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TIETOSUOJASELOSTE VÄÄRINKÄYTÖSTEN ILMOITUSKANAVASTA
1. Rekisterinpitäjä
Lehto Group Oyj
Voimatie 6 B
90440 Kempele
(jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”)
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Markus Kouhi
puh. 0207 600 900
tietosuoja@lehto.fi
3. Yleistä
Rekisterinpitäjä voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
Ajantasainen versio tietosuojaselosteesta löytyy Rekisterinpitäjän verkkosivuilta osoitteesta
lehto.fi/tietosuoja.
4. Rekisteröity
Ilmoituksia väärinkäytösepäilyistä voivat tehdä kaikki tahot Rekisteripitäjän eri sidosryhmistä tai niiden
ulkopuolelta. Tehtyjen ilmoitusten käsittelyn yhteydessä voidaan käsitellä ilmoittajia, Rekisterinpitäjän
työntekijöitä sekä Rekisterinpitäjän alihankkijoita koskevia henkilötietoja (”Rekisteröity”).
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Ilmoituksien kautta saatavia tietoja käsitellään Yhtiön compliance-toimintojen tehostamiseen ja siihen
liittyvien epäkohtien, puutteiden ja väärinkäytösten esilletuomiseen, valvontaan ja puuttumiseen.
Henkilötietoja käsitellään ainoastaan niihin tarkoituksiin, jotka ovat tarpeellisia tehtyjen ilmoitusten
tutkimiseksi ja käsittelemiseksi.
Käsittelyn oikeusperusteena on Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite torjua väärinkäytöksiä, sekä
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu silloin, kun käsittely on tarpeen Rekisterinpitäjän lainmukaisen edun
saavuttamiseksi. Tällöin käsittely toteutetaan tavalla, joka on yhteensopiva rekisteröidyn oikeuksien ja
etujen kanssa. Ilmoittajien ja ilmoituksen kohteiden edut ja oikeudet huomioidaan asianmukaisesti
tutkinnan ja siitä seuraavan päätöksenteon aikana.
6. Rekisterin sisältämät tiedot
Ilmoitusmenettelyssä ei ole rajoitettu sitä, mitä tietoa ilmoitus voi sisältää. Menettelyssä käsitellään
ainostaan ilmoituksen tutkimisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja.
7. Henkilötietojen vastaanottajat
Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan ilmoitusten käsittelystä vastaavat henkilöt, joita ovat yhtiön
lakiasiainjohtaja ja yhtiön hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.
8. Tietojensiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
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Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
9. Tietolähteet
Tiedot saadaan Rekisteröidyiltä itseltään, tai ilmoituksen tekijältä silloin, kun ilmoituksella ilmoitetaan
toiseen Rekisteröityyn kohdistuvia tietoja.
10. Henkilötietojen säilyttämisaika
Henkilötiedot pyritään anonymisoimaan 30 vuorokauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, jolloin
Rekisteröity ei ole enää tunnistettavissa käsiteltävistä tiedoista. Tiedot anonymisoidaan tai poistetaan joka
tapauksessa heti, kun ilmoituksen tutkinta ja siitä seuraavien toimenpiteiden toteuttaminen eivät enää
edellytä kyseisten henkilötietojen säilyttämistä.
11. Rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät mahdolliset riskit ja sovellettavat tietoturvamenettelyt
Ilmoituksille tarkoitettuun sähköpostilaatikkoon on käyttöoikeudet ainoastaan henkilöillä, jotka vastaavat
ilmoitusten tutkinnasta ja käsittelystä. Sähköposteja ei koskaan välitetä eteenpäin, eikä niitä saateta
muiden tahojen nähtäville. Ilmoitusten käsittely on aina luottamuksellista. Tiedot anonymisoidaan tai
poistetaan heti, kun ilmoituksen asianmukainen tutkinta ja käsittely sen mahdollistavat.
12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus esittää alla mainittujen oikeuksien käyttöä koskeva riittävän yksilöity pyyntö
Rekisterinpitäjälle osoitteeseen tietosuoja@lehto.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää Rekisteröityä
tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan Rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.
Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta tietosuoja-asetuksessa säädetyllä perusteella.
a. Oikeus saada tieto henkilötietojen käsittelystä
Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto hänen henkilötietojensa käsittelystä.
b. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja oikeus tietojen oikaisemiseen tai täydentämiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada maksutta jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista tai muutoin
saada pääsy omiin henkilötietoihinsa. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää henkilötietojaan sekä
pyytää, että Rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä Rekisteröityä koskevat epätarkat
ja virheelliset henkilötiedot.
c. Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot poistetuksi rekisteristä, mikäli tietoja ei enää
tarvita alkuperäisiin tarkoituksiin eikä tietojen käsittelylle ole enää esimerkiksi sopimuksen tai
lakisääteisen velvoitteen täyttämisen edellyttämää perustetta.
d. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietojen käsittely rajoittumaan ainoastaan tietojen säilyttämiseen,
mikäli sille on olemassa jokin tietosuoja-asetuksessa mainittu peruste.
e. Oikeus tietojen siirtämiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot, jotka hän on toimittanut
Rekisterinpitäjälle, siirretyksi järjestelmästä toiseen muun muassa silloin, kun käsittelyn
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oikeusperusteena on Rekisteröidyn suostumus tai sopimus ja käsittely suoritetaan
automaattisesti.
13. Kanteluoikeus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on mahdollisuus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä on jätetty noudattamatta tietosuojaa koskevia säännöksiä.
Suomessa valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi). Tämän
oikeuden käyttö ei rajoita Rekisteröidyn muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai
oikeussuojakeinoja.

