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1 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Teleste Oyj 

Osoite 
 
 Telestenkatu 1, 20660 Littoinen, Suomi. 

Muut yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite) 

legal@teleste.com 

 
2 
Rekisterinpitäjän 
edustaja 

Nimi 

Teleste Group Legal 
Osoite 

Telestenkatu 1, 20660 Littoinen, Finland. 

Muut yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite) 

legal@teleste.com 

3 
Rekisterin nimi 
 

Teleste whistleblowing-viestintäkanava. 

4 
Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus  

Whistleblowing-viestintäkanava tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa yritykselle mahdollisista 
väärinkäytöksistä Telesten liiketoiminnassa tai muissa yhtiöön liittyvissä toiminnoissa. Teleste 
kerää henkilötietoja ilmoituksen tekijältä, kun ilmoituksen tekijä lähettää ilmoituksen ja 
ilmoituksen lähettämisen jälkeisen viestinnän yhteydessä.    

5 
Rekisteröityjen 
ryhmät ja 
rekisterin 
tietosisältö 
 

Rekisteröityjen ryhmät: ilmoituksen tekijä, ilmoituksen kohde/kohteet. 

 

Rekisterin tietosisältö: Nimi, yhteystiedot ja muut ilmoitukseen, viesteihin ja tutkimusasiakirjoihin 
sisältyvät henkilötiedot.  

6 
Henkilötietojen 
käsittelyn 
oikeusperuste 
 

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen 
tai  

rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun.  

7 
Henkilötietojen 
mahdolliset 
vastaanottajat 

Nimetyt Telesten henkilöt, joilla on valtuutus käsitellä whistleblowing-tapauksia.  

 

8 
Tietojen 
säännönmu-
kaiset 
luovutukset ja 
siirrot EU/ETA 
ulkopuolelle 
 

Rekisterinpitäjä voi jakaa tietoja muiden Teleste konserniin kuuluien yhtiöiden kanssa, mikäli se 
on tarpeen asian tutkimisen kannalta. Tietoa ei luovuta Telesten ulkopuolelle ilman lainmukaista 
perustetta (esim. asian käsittely vaatii viranomaisia tai ulkopuolisia asiantuntijoita tai 
oikeuskäsittelyn yhteydessä).  

 

Teleste voi käsitellä henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolella. Näissä tapauksissa 
huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien 
varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
(679/2016), mukaisesti. 

 

9 
Henkilötietojen 
säilytysaika 

Whistleblowing-ilmoituksiin, viesteihin ja tutkimusasiakirjoihin sisältyvät henkilötiedot poistetaan 
tutkimuksen valmistuessa, ellei henkilötietojen säilyttämistä vaadita muissa sovellettavissa 
laeissa. Pääsääntöisesti tiedot poistetaan 30 päivän kuluessa tutkimuksen valmistumisesta.  

 

10 
Tarkastusoikeus 
ja oikaisuoikeus 
 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta 
koskevat yhteydenotot tulee lähettää kirjallisina ja allekirjoitettuina osoitteeseen: Teleste, 
Legal/Data processing, Telestenkatu 1, 20660 Littoinen, Suomi. 

 

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle 
rekisterinpitäjän edustajalle virheen oikaisua koskevan pyynnön. Rekisteröidyllä on myös oikeus 
pyytää tietojensa poistoa ja rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä. 
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11 
Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn 
liittyvät oikeudet 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, 
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.  

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ottamalla 
yhteyttä 2. kohdassa mainittuun henkilöön. 

 

12 
Automaattinen 
päätöksenteko 
 

Teleste ei käytä automaattista päätöksentekoa henkilötietojen käsittelyssä taikka profiloinnissa. 

 

13 
Suojauksen 
periaatteet 

Rekisterin tietoja suojataan asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä 
tahattomalta ja/tai laittomalta pääsyltä, muutokselta, tuhoutumiselta tai muulta käsittelyltä muun 
muassa kaikkien ilmoitusten ja viestien salaamisella ja varmistamalla, että henkilöitä, joilla on 
pääsy henkilötietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus. 
 
Teleste tarjoaa henkilöstölle koulutusta ja ohjeistusta tietosuoja- ja tietoturva-asioissa. 
 

 


