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1
Rekisterin nimi
2
Rekisterinpitäjä

1 (2)
Rekisterinpitäjän
informointi rekisteröidylle
EU:n yleinen tietosuojaasetus (2016/679)

Whistleblowing-ilmoituskanava
Hengitysliitto ry
Oltermannintie 8, 00621 Helsinki
puh. 020 757 5000
etunimi.sukunimi@hengitysliitto.fi

3
Yhteyshenkilöt
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Riitta Anttila, henkilöstöjohtaja, riitta.anttila@luovi.fi
Merja Niskanen, tietosuojavastaava, tietosuoja@hengitysliitto.fi
Riitta Turunen, tietosuojavastaava, tietosuoja@hengitysliitto.fi

4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus ja
lainmukaisuus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on saada tietoa
organisaatiossa ja työyhteisössä epäilystä mahdollisesta väärinkäytöksestä
tai epäasiallisesta toiminnasta näiden korjaamiseksi, estämiseksi ja
oikaisemiseksi.
Rekisterin käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän lakisääteisen
velvoitteiden noudattaminen ja ilmoittajan antama suostumus ilmoituksen
teon yhteydessä.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1937

5
Rekisterin
henkilötietoryhmät

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia henkilötietoja:
• ilmoittajan nimi ja yhteystiedot, mikäli ilmoittaja on ne antanut
• ilmoituksen kohdetta koskevat yksilöintitiedot siten kuin ne on
ilmoituksessa annettu
• ilmoituksessa esiin tulleet tiedot epäillystä ilmoituksen kohdehenkilöstä ja
tämän väärinkäytöksestä tai epäasiallisesta toiminnasta

6
Henkilötietojen
säännönmukaiset
tietolähteet

Whistleblowing-ilmoituskanavan kautta tulleet ilmoituksen sisältämät
ilmoittajalta saadut tiedot.

7
Henkilötietojen
vastaanottajat ja
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Hengitysliitto ry

Oltermannintie 8
00621 Helsinki

Puhelin 020 757 5000
www.hengitysliitto.fi

Y-tunnus 0201472-1
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9
Järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla on oikeus
Rekisterin suojauksen työnsä puolesta käsitellä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja
salasana järjestelmään. Tiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla
periaatteet
teknisillä keinoilla suojattuja.
10
Henkilötietojen
säilyttämisaika

Rekisterissä olevia tietoja voidaan säilyttää niin kauan kuin niitä tarvitaan
siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty tai niin kauan kuin
laki ja säännökset edellyttävät.

11
Rekisteröidyn
oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus
- saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
- saada pääsy tietoihin
- oikaista tietoja
- poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
- rajoittaa tietojen käsittelyä
- siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
- vastustaa tietojen käsittelyä
- olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
Rekisteröity ei voi käyttää kaikki oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen
vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään.

12
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity
Oikeus tehdä valitus katsoo, että rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tietosuojasäännösten
valvontaviranomaiselle vastaisesti.
13
Automaattinen
päätöksenteko ja
profilointi

Hengitysliitto ry

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä
eikä profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.
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