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SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA – RePe-kanava
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 30 artikla
Laatimispäivä: 8.10.2019

1. Rekisterinpitäjä
Destia Oy
Y-tunnus: 2163026-3
PL 206, Vantaa
Puh: 020 444 11

2. Rekisterin yhteyshenkilö
Teemu Jaakkola
c/o Destia Oy
Osoite: Neilikkatie 17, PL 206, 01301 VANTAA
teemu.jaakkola@destia.fi

3. Rekisterin nimi, henkilötietojen käyttötarkoitus ja pitämisen peruste
Destia Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä yhdessä ”Destia”) ilmoituskanavarekisteri (RePe-kanava).
Henkilötietoja käsitellään alla tarkemmin kuvatun mukaisesti Destian eettisten ohjeiden ja muiden sisäisten
määräysten ja Destiaa velvoittavan lainsäädännön ja sopimusten noudattamisen seuraamiseksi ja
varmistamiseksi sekä mahdollisten Destian toiminnassa tapahtuneiden rikosten, rikkomusten tai muiden
väärinkäytösten ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja tutkintaan saattamiseksi esimerkiksi lahjontaan,
kilpailuoikeuteen, hankinta-, kirjanpito- ja tilintarkastus-asioihin, tasa-arvoasioihin sekä muuhun edellä
Destiassa mahdollisesti tapahtuvaan moitittavaan toimintaan liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös Destiaa
koskevien oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi sekä tapausten tilastointia ja sisäistä
raportointia varten. Tarkoituksena on varmistaa, että päätöksenteko- ja sisäinen valvontajärjestelmä toimii
asianmukaisesti.
Henkilötietojen käyttötarkoitus ja pitämisen peruste on edellä kuvattujen toimenpiteiden toteuttaminen.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
•

•
•
•
•

Asianosaisten (kuten ilmoituksen kohde ja ilmoituksen tekijä) yksilöintitiedot:
o Nimi
o Henkilötunnus
o Muut yhteistiedot kuten osoite, puhelinnumero
Ilmoituksen kohteen työsuhteeseen liittyvät tiedot, kuten työtehtävät ja esimiehen ja yksikön
nimi
Epäilty rikos, rikkomus tai väärinkäytös ja sen sisältö
Väärinkäytöksen teko- ja ilmitulotapa sekä tapaukseen liittyvä evidenssi
Ilmoituksen tekijän vaatimus ilmoituksen anonyymistä käsittelystä
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Rekisterissä voidaan käsitellä yllä lueteltuja tietoja ilmoituksen kohteesta sekä niistä Destian työntekijöistä tai
sen sidosryhmiin kuuluvista henkilöistä, joiden todetaan ilmoituksen perusteella kytkeytyvän epäiltyyn
väärinkäytökseen. Tietoja käsittelevät ainoastaan rekisterinpitäjän selvitysprosessissa määrittelemät henkilöt.
Rekisterissä voidaan käsitellä kaikkien yllä lueteltujen tietotyyppien muutostietoja.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Ilmoittajan Destian ilmoituskanavan kautta ilmoittamat tiedot. Destian ilmoituskanavassa tietoja voi ilmoittaa
kaikki Destian nykyiset ja entiset työntekijät, toimihenkilöt tai Destiaan muutoin toimeksiantosuhteessa olevat
henkilöt sekä sellaiset Destian ulkopuoliset henkilöt, joilla on asiallinen yhteys Destian liiketoimintaan, kuten
Destian yhteistyökumppaneiden tai alihankkijoiden työntekijät
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tietosuoja-asetuksen puitteissa myös Destian muista
henkilörekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä tai Destian
yhteistyökumppaneilta.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta Destiaan kulloinkin kuuluvien yhtiöiden ulkopuolisille tahoille, pois lukien alla mainitut
poikkeustilanteet.
Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön
sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin
tarkoituksiin, jotka tukevat Destian henkilötietorekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei
ole yhteensopimaton Destian käyttötarkoitusten kanssa.
Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten
edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
Tietoja voidaan luovuttaa myös yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Destia myy tai muutoin
järjestelee liiketoimintaansa.
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen
toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Destian ilmoituskanava on toteutettu Juuriharja Consulting Group Oy:n First Whistle -järjestelmässä.
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan
toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Verkkosivustoilla ja muissa palveluissa tietoja
suojataan SSL-suojatulla yhteydellä ja muilla tarpeellisilla tavoilla.
Teknisesti jokainen Destian ilmoituskanavan kautta tehty ilmoitus sisältää:
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tunnisteen, numeron, jonka vain ilmoituksen tekijä tietää
tiedon kyseisen ilmoituksen tilasta: vastaanotettu/käsittelyssä/käsitelty
lisätietopyyntö- ja vastausmahdollisuus ilman tarkempia yksityiskohtia

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän
myöntämällä käyttöoikeudella. Ilmoituksen tekijä voi nähdä palvelussa ainoastaan oman ilmoituksensa.

8. Rekisteröidyn kielto-, tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin
talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä
rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen
korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjän
yhteyshenkilöön.
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