DATASKYDDSBESKRIVNING
Datum:

Updaterad 1.12.2021

1. Personuppgiftsansvarig:

Realia Group Oy och dess koncernbolag
Valimotie 17-19,
00380 Helsingfors

2. Kontaktperson:

Chefsjurist Sonja Westerling
sonja.westerling@realia.fi
Jurist Nina Åkerblom
nina.akerblom@realia.fi

3. Behandlare av
personuppgifter:

4. Namnet på registret:

5. Syftet med och
motiveringen av behandlingen
av personuppgifter:

6. Registrets
informationsinnehåll:

7. Regelbundna
informationskällor:

Serviceleverantör för Whistleblowing Notification, WhistleB Ab

Compliance register

Efterlevnad av en rättslig skyldighet: enligt EU-direktivet och den nationella
lagstiftning som ska antagits för att genomföra det, måste företaget ha en
rapporteringskanal genom vilken anställda kan rapportera eventuella
missförhållanden de upptäcker eller misstänker. Enligt penningtvättslagen är
anmälningskanalen obligatorisk för den anmälningsskyldige. Behandlingen kan
också baseras på ett avtal eller ett berättigat intresse.
Registret samlar in uppgifter som anmälare lämnar om upptäckt eller misstänkt
tjänstefel, lagbrott eller handlingar som strider mot Realias instruktioner. Beroende
på misstanke eller fynd är det möjligt att anmälningarna innehåller personuppgifter
(anmälaren och/eller föremålet för anmälan).

Användning av alla informationskällor regleras av tillämplig lag omfattas av
restriktioner.
Den primära informationskällan är anmälaren. Vid utredning av ett ärende begärs
information från andra parter vid behov.
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8. Regelbundna avslöjanden:

9. Skyddsprinciper:

Personuppgifter kommer inte att lämnas ut utanför Realia Group Oy:s koncern, om
det inte är nödvändigt på grund av klargörande av saken och/eller eventuella
korrigerande åtgärder.

9.1. Manuellt underhållet register:
Personuppgifter och manualmaterial som lagras på papper kommer att bevaras i
låsta lägenheter.
9.2. Elektroniskt register:
Åtkomst till kanalen är endast möjlig genom compliance enhet. Åtkomst är
lösenordsskyddad. Compliance enhet och de personer som är involverade i
utredningen och eventuella åtgärder kan också behandla informationen i
meddelandet utanför kanalen. Säker behandlingen ska alltid säkerställas.

10. Datalagringsperioder:

11. Rätt till undersökning
av den registrerade:

Uppgifterna kommer att sparas i anmälningskanalen så länge ärendet pågår och
så länge det är motiverat därefter. När det inte längre är nödvändigt att behålla
data i kanalen kommer den att raderas.
I de årliga sammanställningarna och statusen för compliance ärenden visas
ärendena på ett sådant sätt att de inte innehåller personuppgifter eller personen
är alltså inte identifierbar.
Registrerade personer har rätt att kolla allt som har med dem att göra uppgifter
som lagras och lagras i det aktuella registret. Granskning begäran skall göras
med brev eller med e-postmeddelande. Om du har några frågor, vänligen
kontakta oss via e-post genom att skicka ett e-postmeddelande till
tietosuoja@realia.fi.
Registrerade personer har rätt att kolla allt som har med dem att göra
uppgifter som lagras och lagras i det aktuella registret. Granskning begäran
skall göras med brev eller med e-postmeddelande.
Om du har några frågor, vänligen kontakta oss via e-post genom att skicka ett
e-postmeddelande till tietosuoja@realia.fi.

12. Rätten att få
uppgifterna rättade:

13. Andra rättigheter
för den registrerade:

Realian skall oberoende, samt baserad på begäran av den registrerade
personen rätta, radera eller komplettera det ofullständiga eller fel information
utan dröjsmål, om inte annat anges inom ramen för gällande lag.
För frågor vänligen kontakta oss via e-post (tietosuoja@realia.fi).

Andra rättigheter för den registrerade är rätten att begära information om
denneavlägsnande eller begränsning av behandlingen, rätten att motsätta
sig sig själv, rätten att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten, och
rätten att bli informerad om intrånget i hans/hennes personuppgifter.

