
 
 

Tietoa henkilötietojen käsittelystä rekisteröidylle: Ilmastorahasto Oy:n whistleblowing-kanava 
 
1. Rekisterinpitäjä  
Nimi:   Ilmastorahasto Oy 
Y-tunnus:   2777483-1 
Osoite:   Porkkalankatu 1 
Postinumero:  00180 
Postitoimipaikka: Helsinki 
Puhelinnumero:  0401527570 
Sähköpostiosoite:  info@ilmastorahasto.fi 
 
2. Tietosuojavastaava 
Osoite:   Sama kuin rekisterinpitäjällä 
Sähköposti:  privacy@ilmastorahasto.fi 
 
3. Tietojen käsittelyn käyttötarkoitus  
Henkilötietoja käytetään whistleblowing-ilmoitusten, eli Ilmastorahaston tai sen edustajan laitonta tai muuten 
sopimatonta toimintaa tai käytöstä koskevien ilmoitusten, käsittelemiseksi ja ilmoitusten käsittelyn perusteella 
määriteltyjen aiheellisten toimien toteuttamiseksi. Whistleblowing-kanavan ilmoitusten tietojen käsittelyn avulla 
Ilmastorahasto pyrkii toimimaan oikein ja vastuullisesti.  
 
4. Tietojen käsittelyn peruste 
Ilmastorahasto käsittelee henkilötietoja seuraavin perustein: 

- Lakisääteisen velvollisuuden noudattaminen. 
- Ilmastorahaston oikeutettu etu, joka on Ilmastorahaston lainmukaisen ja vastuullisen toiminnan 

edistäminen. 
 
5. Käsiteltävät tiedot 
Ilmoituksen voi tehdä anonyymisti, eikä Ilmastorahaston käyttämä whistleblowing-kanava kerää esim. nimi- tai 
IP-osoitetietoja. Jos tehdyt ilmoitukset sisältävät henkilötietoja, nämä tulevat kuitenkin Ilmastorahaston 
ilmoitusten käsittelijöiden tietoon. Henkilötietoryhmät, joita käsitellään, riippuvat siten siitä, mitä tietoja 
ilmoituksessa annetaan ja mitä tietoja ilmoituksen sisäisessä tutkinnassa tulee esille, ja ne voivat olla tietoja 
esim. väitetysti väärin toimineen henkilön nimestä, asemasta ja toiminnasta. 
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet  
Yllä mainittuja henkilötietoja saadaan whistleblowing-ilmoitusten tekijöiltä sekä ilmoituksen selvityksen kautta. 
Whistleblowing-ilmoitusten tekeminen ei ole pakollista eikä henkilötietojen antamista edellytetä. Ilmoitusten 
tehokas käsitteleminen voi kuitenkin edellyttää riittäviä tietoja. 
 
7. Tietojen säilytysaika 
Henkilötiedot poistetaan, kun whistleblowing-tapauksen käsittelyprosessi on saatu päätökseen tai niin kauan 
kuin sääntely sitä edellyttää. 
 
8. Tietojen luovuttaminen 
Ilmastorahastossa tietoja voivat käsitellä määritellyt whistleblowing-ilmoitusten käsittelijät. Henkilötietoja ei 
luovuteta Ilmastorahaston ulkopuolelle ilman lainmukaista perustetta. Tietoja voidaan luovuttaa tarvittaessa 
esim. viranomaisille rikosilmoituksen tekemiseksi.  
 
8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille 
Whistleblowing-ilmoitukset käsitellään Ilmastorahaston käyttämässä WhistleB-palvelussa. Palvelun tietoja 
säilytetään EU:n alueella.  
 
9. Henkilötietojen suojaus  
Ilmastorahasto käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen käsittelyn 
turvallisuuden varmistamiseksi. Whistleblowing-ilmoitukset käsitellään Ilmastorahaston käyttämässä 
WhistleB-palvelussa ja Ilmastorahaston määritellyn whistleblowing-prosessin mukaisesti. Sähköisesti 
käsiteltäviä tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. WhistleB-palvelu on tietoturvallinen ja tietoturvasertifioitu. 
Vain määrätyillä henkilöillä Ilmastorahastossa on pääsy palveluun. Pääsy tietoihin vaatii tunnistautumisen 
käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Ilmastorahaston henkilöstöllä on salassapitovelvoite.  
 



 
 

10. Automaattinen päätöksenteko 
Ilmastorahasto ei käytä yllä mainittuja henkilötietoja sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon (kuten esim. 
profilointiin), joka vaikuttaisi rekisteröityyn merkittävällä tavalla tai jolla olisi rekisteröityä koskevia 
oikeusvaikutuksia.  
 
11. Rekisteröidyn oikeudet  
Jos Ilmastorahasto käsittelee henkilötietojasi, sinulla on tiettyjä oikeuksia.  
 

- Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö Ilmastorahasto sinua koskevia henkilötietoja. Jos 
Ilmastorahasto käsittelee sinua koskevia henkilötietoja, sinulla on oikeus saada jäljennös näistä 
tiedoista, ellei Ilmastorahastolla ole lainmukaista perustetta kieltäytyä. 

- Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla Ilmastorahasto käsittelee 
henkilötietojasi. Nämä tiedot esitetään tässä asiakirjassa. Jos sinulla on kysymyksiä, voit olla 
yhteydessä Ilmastorahaston tietosuojavastaavaan, jonka yhteystiedot ovat kohdassa 2.  

- Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita Ilmastorahasto käsittelee, ovat virheellisiä, voit pyytää 
Ilmastorahastoa oikaisemaan tiedot. Jos Ilmastorahasto oikaisee tietoja pyyntösi perusteella, 
Ilmastorahasto on velvollinen mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille 
tietoja on aikaisemmin luovutettu. Voit myös täydentää puutteellisia henkilötietoja toimittamalla 
lisäselvitys. 

- Jos Ilmastorahaston käsittelemät sinua koskevat tiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään 
lainvastaisesti tai olet vastustanut henkilötietojesi tietyin perustein tapahtuvaa käsittelyä, voit pyytää 
Ilmastorahastoa rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Tällöin Ilmastorahasto voi käsitellä tietojasi 
vain sinun suostumuksellasi, tai jos Ilmastorahasto tarvitsee tietoja oikeusvaateen laatimisen, 
esittämisen tai puolustamisen takia, yleisen edun vuoksi tai jonkun toisen henkilön oikeuksien 
suojaamiseksi. Jos Ilmastorahasto rajoittaa tietojen käsittelyä pyyntösi perusteella, Ilmastorahasto on 
velvollinen mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan rajoituksesta kaikille niille, joille tietoja on 
aikaisemmin luovutettu. 

- Joissakin tilanteissa sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Ilmastorahaston ei 
kuitenkaan tarvitse poistaa tietojasi esimerkiksi, jos käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen 
noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Jos 
Ilmastorahasto poistaa tietojasi pyyntösi perusteella, Ilmastorahasto on velvollinen mahdollisuuksien 
mukaan ilmoittamaan poistosta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu. Oikeus pyytää 
tietojen poistamista on tietyin poikkeuksin seuraavissa tilanteissa: 

o Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä kerättiin tai muuten käsiteltiin. 
o Henkilötietojen käsittely perustuu pelkästään suostumukseesi, jonka olet peruuttanut. 
o Ilmastorahasto käsittelee henkilötietojasi lainvastaisesti tai Ilmastorahaston sääntelyyn 

perustuva velvoite edellyttää tietojen poistamista. 
o Vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten. 
o Vastustat henkilötietojen käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä. 

- Sinulla on halutessasi oikeus vastustaa Ilmastorahaston tietyin perustein toteuttamaa henkilötietojesi 
käsittelyä. Voit tehdä sen milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä 
perusteella. Tällöin Ilmastorahasto ei enää saa käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos käsittelyyn on 
olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai 
jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Sinulla 
on milloin tahansa oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten. 

- Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, eli tietosuojavaltuutetulle, jos 
mielestäsi Ilmastorahasto käsittelee henkilötietojasi tietosuojasääntelyn vastaisesti.  

 


