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Tietosuojaseloste
Metsä Groupin tehdasalueiden Visy Access Gate ulkokehän kulunvalvontarekisteri
Tämä tietosuojaseloste (“Tietosuojaseloste”) kuvaa henkilötietojen käsittelyssä noudatettavat käytännöt, sisältäen kuvauksen kerätyistä henkilötiedoista sekä siitä, miten henkilötietoja käsitellään.
Tätä Tietosuojaselostetta voidaan soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa muuttaa ilman etukäteisilmoitusta.

1. Rekisterinpitäjä

Metsä Group (y-tunnus: 0116300-4). Pääkonttorin rekisteröity
osoite Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo, Suomi

2. Rekisteristä vastaavat
henkilöt

Teemu Leppänen
Puh. 040 523 0489
Email: teemu.leppanen@metsagroup.com
Carita Lehtola
Puh. 050 532 0163
Email: carita.lehtola@metsagroup.com

3. Rekisterin nimi

Metsä Groupin yksiköiden ja tehdasalueiden Visy Access
Gate ulkokehän kulunvalvontarekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitukset ja käsittelyn
oikeusperuste

Tätä Rekisteriä käyttävät Rekisterinpitäjä ja sen konserniyhtiö
Metsä Group.
Rekisteri sisältää henkilö- ja yritystietoja rajatun tehdasalueen
sisällä työskentelevistä ja liikkuvista henkilöistä ja ajoneuvoista.
Metsä Group käyttää kerättyjä henkilötietoja kulunvalvonnan
toteuttamiseksi konsernin tehtailla ja tehdasalueilla. Tietojen
keräyksen tarkoituksena on tehdasalueiden ja yksiköiden alue, toimitila-, rikos-, henkilö-, ja tietoturvallisuuden varmistaminen
ja valvonta sekä reaaliaikaisen henkilöluettelon ylläpitäminen.
Tietoja käytetään lakisääteisiin velvoitteisiin.
Metsä Group voi käyttää henkilötietoja myös tehtaalla tai tehdasalueella työskentelevien henkilöiden varoittamiseksi tai hälyttämiseksi onnettomuus- tai vaaratilanteissa. Lisäksi tietoja
voidaan käyttää tiedottamiseen työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvissä asioissa.
Kulunvalvonnan tietoja käytetään työajanseurantatarkoituksiin
siinä tapauksessa, että henkilön työaikaa ei seurata työaikapäätteellä tai työajanseurantaan kulunvalvontatietojen nojalla
on muu perusteltu syy.
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Oikeusperusteemme henkilötietojen keräämiselle ja käsittelylle
on; Metsä Group käsittelee rekisterin henkilötietoja edellä kuvatulla tavalla lakisääteisten tai sopimukseen perustuvien oikeuksiensa ja velvoitteidensa täytäntöön panemiseksi.
Metsä Group ei luovuta henkilötietoja luvattomasti kolmansille
osapuolille. Metsä Group voi jakaa henkilötietoja sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, jotka tarjoavat palveluja Metsä
Groupille. Kyseiset yritykset ovat sopimuksin sitoutuneet käyttämään niille luovutettuja henkilötietoja ainoastaan sopimusperusteisten palveluiden suorittamiseen.
5. Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilötiedot kuten:
• Nimi
• Veronumero
• Syntymäaika
• Kansalaisuus
• Katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Organisaatio
• Ajoneuvon rekisteritunnus
• Henkilön ja/tai ajoneuvon kuva
• Työsuhteen laatu, sovellettava TES
• Henkilön pätevyydet kuten esimerkiksi työturvallisuuskortti
• Ulkomaalaisen henkilön yhteyshenkilö Suomessa
• Henkilön tunnistamisen ja tilaajavastuulain mukaisen henkilövarmistumisen osalta passin tai muun matkustusasiakirjan
kopio, todistus eläke- ja tapaturmavakuutuksesta (A1/E101)
tai todistus tapaturmavakuuttamisesta Suomessa sekä
oleskelu-/työluvan tai/ja viisumin kopio
• Tarvittaessa voidaan kerätä myös muita kulunvalvontaan
liittyviä tietoja

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja evästeet

Metsä Groupin tehdasalueen ulkokehän kulunvalvontapäätteet
porteilla.
Rekisteröity henkilö luovuttaa henkilötietonsa itse rekisteröityessään palveluun ja käyttäessään palvelua. Luovutus voi tapahtua myös SiteManager-palvelun kautta tai henkilön erikseen ilmoittamalla tahoille, jotka syöttävät tiedot palveluun henkilön puolesta. Lisäksi Metsä Group kerää henkilötietoja rekisteröidyn henkilön palvelun käytön yhteydessä.
Palvelussa ei käytetä evästeitä.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja
tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
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käyttämään niille jaettuja henkilötietoja ainoastaan Metsä Groupin tilaamien palvelujen toteuttamiseksi. Lisäksi Metsä Group
voi luovuttaa henkilötietojasi siinä määrin kuin se on tarpeen
minkä tahansa soveltuvan lainsäädännön, asetuksen, oikeudenkäynnin tai täytäntöönpanokelpoisen viranomaispyynnön
noudattamiseksi.
Henkilötietoja voidaan käsitellä EU/ETA-alueen sisällä sekä
EU/ETA-alueen ulkopuolella. Metsä Group siirtää henkilötietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan, mikäli siihen on
jokin alla kuvatuista, lainmukaisista perusteista:
• Euroopan komissio katsoo, että vastaanottajamaa tarjoaa riittävän tietosuojan tason henkilötiedoillesi;
• olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission mallisopimuslausekkeita henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin; tai
• olet antanut suostumuksesi siirtoon, tai siirrolle on soveltuvan
tietosuojalainsäädännön nojalla jokin toinen oikeusperuste.

8. Tietoturva

Henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan sellaiset henkilöt, joiden työ
edellyttää henkilötietojen käsittelyä.
Käyttäjät kirjautuvat rekisteriin joko syöttämällä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksensa ja salasanansa tai käyttämällä kertakirjautumistekniikkaa. Käyttäjäoikeudet vaativat erillisen hyväksynnän nimetyltä Metsä Groupin henkilöstöltä.
Kaikki tiedot on suojattu säännöllisesti tarkistetuilla ja asianmukaisilla tietoturvatoimenpiteillä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus:
• saada pääsy henkilötietoihisi sekä päivittää, poistaa ja korjata
henkilötietojasi;
• vastustaa henkilötietojesi käyttämistä sinun erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin Metsä Groupin oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on Metsä Groupin oikeutettu etu;
• vaatia Metsä Groupia rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.
Voit käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä Metsä
Groupiin henkilökohtaisesti, postitse tai lähettämällä sähköpostia alla mainittuun osoitteeseen. Henkilötietopyyntöjä varten tu-
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lee täyttää lomake, joka löytyy osoitteesta; https://www.metsagroup.com/fi/Documents/Tietosuoja/Metsa-Group-henkilotietoja-koskeva-pyyntolomake.PDF
Lähetä allekirjoittamasi ja päiväämäsi lomake ja kopio henkilöllisyytesi todistavasta asiakirjasta osoitteeseen PersonalDataRequest@metsagroup.com. (Voit myös postittaa allekirjoittamasi ja päiväämäsi lomakkeen ja kopion henkilöllisyytesi todistavasta asiakirjasta mihin tahansa Metsä Groupin toimipisteeseen. Toimipisteiden osoitteet saat verkkosivuiltamme
osoitteesta www.metsagroup.com/fi.)
Jos olet tyytymätön siihen, miten Metsä Group käsittelee henkilötietojasi, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, joka on vastuussa soveltuvan tietosuojalainsäädännön noudattamisen valvonnasta.
Toimitettaessa pyyntöä henkilökohtaisesti on esitettävä voimassaoleva, kuvallinen henkilökortti.

10. Henkilötietojen päivittäminen

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja voidaan päivittää ottamalla
yhteyttä Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

11. Tietojen säilytyskäytäntö

Metsä Group säilyttää järjestelmän keräämät tiedot kulkulupaan liittyvän käytön elinkaaren ajan. Aktiivisen käytön päättyessä, tiedot merkitään passiivisiksi. Passiivisiksi merkityt tiedot
poistetaan niiden käyttötarpeen päätyttyä.
Metsä Group anonymisoi palvelun ja verkkosivun käyttöön liittyvät henkilötiedot poistamalla IP-osoitteet, evästetunnisteet ja
muut istuntojen väliset tunnisteet.
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