
  
  
 

Tietosuojaseloste – Orthexin ilmoituskanava 
1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot rekisteriasioissa: 
Orthex Oyj 
Suomalaistentie 7 
02270 Espoo 
Puh. +358 (0)19 329 61 
tietosuoja@orthexgroup.com 

2. Mihin käyttötarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi? 
Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on kuvata tapoja, joilla Orthex kerää, tallentaa, käyttää, 
hallinnoi ja käsittelee henkilötietoja liittyen Orthexin ilmoituskanavaan.  

Orthex tarjoaa ilmoituskanavapalvelun, jonka avulla kaikki sidosryhmät (mukaan lukien Orthexin 
työntekijät, asiakkaat, muut kontaktit ja ulkoiset sidosryhmät) voivat ilmoittaa yhtiölle epäillystä 
väärinkäytöksestä Orthexissa (kuten taloudellisista epäselvyyksistä, eturistiriidoista, lahjonnasta, 
hyväksikäytöstä ja muista lainvastaisista toimista). Ilmoitus voidaan tehdä anonyymisti ilman 
henkilötietoja, mutta henkilötietoja voi halutessaan lisätä vapaaehtoisesti. 

Jos henkilötietoja toimitetaan, Orthex voi tallentaa, käyttää ja muutoin käsitellä niitä ilmoituksen 
tutkimistarkoitukseen. Henkilötietoja kerätään ilmoituksen tekijältä ja julkisesti saatavilla olevista 
lähteistä. Henkilötietoja voivat olla nimi, yhteystiedot, asema ja muut tiedot, jotka on toimitettu tai 
muuten kerätty ilmoituksen tutkinnan yhteydessä. 

Tietoja käytetään sääntöjenvastaisuuksien seurantaan ja tutkimiseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää 
valvonnan kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin. 

3. Millaisia henkilötietoja käsittelemme ja mistä keräämme tiedot? 
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot: ilmoittajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (ilmoitus 
voidaan tehdä myös anonyymisti); raportin tiedot, kuten kohteen nimi, lainvastaiseen toimintaan 
liittyvät tiedot (mukaan lukien paikka ja aika); todistajan tiedot; ilmoituksen ja viestien 
toimittamiseen ja käsittelyyn liittyvät tiedot (mukaan lukien ilmoituksen tila) tai muut ilmoittajan 
itsensä antamat tiedot. 

4. Mille tahoille luovutamme tietoja ja siirrämmekö tietoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle? 
Emme lähtökohtaisesti luovuta henkilötietojasi eteenpäin Orthex-konsernin ulkopuolelle, emmekä 
siirrä henkilötietojasi EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

Jos kyse on epäillystä rikoksesta, henkilötietosi voidaan joutua julkistamaan oikeusprosessin aikana. 
Sinulle ilmoitetaan tällaisesta julkistamisesta. 

5. Miten suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä? 
Tietoja säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja 
tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Tietoja käsittelevät vain ne 
Orthexin työntekijät, joiden on kunkin asian selvittämistä varten tietoja nähtävä. Jokaisella 
käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmää varten. Tiedot kerätään tietokantoihin, 
jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietokannat ja niiden 
varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa, ja niihin pääsevät vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.  



  
  
 
Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen valvonnan tarkoituksen tai lakisääteisten 
velvoitteiden vuoksi. Ilmoitustietoja säilytetään pääsääntöisesti 2 kuukautta ilmoitukseen liittyvän 
raportin valmistumisesta, ellei tietojen säilyttäminen pitempään ole tarpeen meneillään olevan 
rikostutkinnan tai muun oikeudellisen tai viranomaisen tutkinnan vuoksi tai ilmoituksen tekijän tai 
sen kohteena olevan henkilön oikeuksien turvaamiseksi.  

6. Oikeutesi rekisteröitynä tietojen käsittelyyn liittyen 
Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa 1 kohdassa mainittuun osoitteeseen. 
Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet: 

 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa 

 Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä 
oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. 

 Vastustamisoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

 Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista. 

 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

 Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä EU-
jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on taikka jossa väitetty 
rikkominen on tapahtunut, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen 
käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta. 

 


