TIETOSUOJASELOSTE
Päivämäärä:

Päivitetty 1.12.2021

1. Rekisterinpitäjä:

Realia Group Oy, ml kotimaiset konserniyhtiöt
Valimotie 17-19,
00380 Helsinki

2. Rekisterin vastuuhenkilö(t) /
tai yhteyshenkilö(t):

Päälakimies Sonja Westerling
sonja.westerling@realia.fi
Lakimies Nina Åkerblom
nina.akerblom@realia.fi

3. Henkilötietojen käsittelijä:

Whistleblowing-ilmoituskanavan palveluntarjoaja, WhistleB, Whistleblowing
Centre.

4. Rekisterin nimi:

Rekisteri Compliance- asioihin, Compliance-asioihin liittyvät ilmoitukset ja
yhteydenotot, ml. Whistleblowing-ilmoituskanava.

5. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus ja käsittelyperuste:

6. Rekisterin tietosisältö:

7. Säännönmukaiset
tietolähteet:

Lakisääteisen velvoitteen täyttäminen: EU-direktiivin ja sen implementoinniksi
annettavan kansallisen lain mukaan yrityksellä tulee olla ilmiantokanava, jota
kautta työntekijät voivat ilmoittaa havaitsemistaan tai epäilemistään
väärinkäytöksistä. Rahanpesulaki edellyttää lain mukaisella ilmoitusvelvollisella
oleva ilmoituskananava Lakisääteistä velvoitetta täydentävästi
käsittelyperusteena sopimusperuste ja oikeutettu etu.
Rekisteriin kerätään ilmoittajien antamia tietoja havaituista tai epäillyistä
väärinkäytöksistä, lakirikkomuksista tai Realian ohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Riippuen siitä, mistä epäilystä tai havainnoista on kyse, on mahdollista että
ilmoitukset sisältävät myös henkilötietoja (ilmoittajan ja/tai ilmoituksen kohteen).

Kaikkien tiedonlähteiden käyttö tapahtuu kyseessä olevan sovellettavan lain
rajoitusten mukaisesti.
Ensisijainen tietolähde on ilmoittaja. Tapausta selvitettässä tietoja pyydetään
tarpeen mukaan myös muilta tahoilta.
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8. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset:

9. Rekisterin suojauksen
periaatteet:

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Realia Group Oy:n konsernin
ulkopuolelle, ellei se ole tarpeen asian selvittelyn ja/tai mahdollisten
korjaustoimenpiteiden vuoksi.

9.1. Manuaalisesti ylläpidettävä rekisteri:
Paperilla säilytettävät henkilötiedot ja manuaalinen aineisto säilytetään
lukituissa huoneistoissa.
9.2. Elektroninen rekisteri:
Kanavaan pääsy on salasanan takana ja pääsy on vain Compliance-tiimillä.
Compliance-tiimi ja sen kulloinkin asian tutkimiseen ja mahdollisesti ryhdyttäviin
toimenpiteisiin mukaan kytkemät henkilöt voivat käsitellä ilmoituksen sisältämiä tietoja myös
kanavan ulkopuolella, huolehtien tietoturvallisesta käsittelystä

10. Tietojen säilytysajat:

Tiedot säilytetään ilmoituskanavassa niin kauan kuin asian käsittely on kesken ja
niin pitkään kun se on perusteltua sen jälkeen. Kun tietojen säilyttäminen
kanavassa ei enää ole tarpeen, ne poistetaan.
Compliance-asioiden vuosiyhteenvedoissa ja tilatoissa tapaukset näkyvät siten,
etteivät ne sisällä henkilötietoja eikä ko. henkilö siten ole tunnistettavissa.

11. Rekisteröityjen
tarkastusoikeus:

Rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus tarkistaa kaikki heihin itseensä liittyvä
tieto, joka on tallennettu ja säilytetty kyseessä olevassa rekisterissä. Tarkistuspyyntö tähän liittyen tulee toimittaa kirjallisesti allekirjoitetun kirjeen tai
sähköpostin muodossa. Henkilötietojen käsittelyyn ja rekisteröityjen oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä pyydämme olemaan yhteydessä sähköpostitse
lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen tietosuoja@realia.ﬁ.

12. Oikeus vaatia tiedon
korjaamista:

Kumman tahansa tiedon kerääjistä, joko Realia Group Oy:n tai sen tytäryhtiöiden, tulee itsenäisesti sekä perustuen rekisteröidyn henkilön tekemään
pyyntöön ilman kohtuutonta viivytystä korjata, poistaa tai täydentää epätäydellinen, tarpeeton, vajaavainen tai vanhentunut rekisteriin tallennettu
tieto liittyen tiedon käsittelyn tarkoitukseen, jollei muuta ole määrätty
sovellettavan lain puitteissa.
Henkilötietojen käsittelyyn ja rekisteröityjen oikeuksiin liittyvissä
kysymyksissä pyydämme olemaan yhteydessä sähköpostitse lähettämällä
sähköpostiviestin osoitteeseen tietosuoja@realia.ﬁ.

13. Muut rekisteröidyn
oikeudet:

Muita rekisteröidyn oikeuksia ovat oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen poistamista taikka käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa häntä itseään
koskevien tietojen käsittelyä, oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle sekä
oikeus saada tieto hänen henkilötietojaan koskevasta tietoturvaloukkauksesta.

