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Tietosuojaseloste 
 
Metsä Groupin tehdasalueiden Visy Access Gate ulkokehän kulunvalvontarekisteri 
 
Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, kuinka Metsäliitto Osuuskunta ja sen tytäryhtiöt käsittelevät 
henkilötietojasi kulunvalvonnan yhteydessä. Voimme päivittää tietosuojaselostetta, ja ajantasainen 
versio tietosuojaselosteesta löytyy kulunvalvonnan palvelusta. 
 
1. Rekisterinpitäjä  
 
  Metsäliitto Osuuskunta tytäryhtiöineen (jäljempänä ”Metsä Group”), 
  pääkonttorin rekisteröity osoite Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo, Suomi 
2. Yhteyshenkilö(t)  
 

Ota yhteyttä sähköpostitse 
privacy@metsagroup.com 

 
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste 
 
  Rekisteri sisältää henkilötietoja rajatun tehdasalueen sisällä  
  työskentelevistä ja liikkuvista henkilöistä ja ajoneuvoista.  
 

Metsä Group käyttää kerättyjä henkilötietoja kulunvalvonnan toteuttamiseksi 
Metsä Groupin 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 lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. 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.  

 
Oikeusperusteemme henkilötietojen keräämiselle ja käsittelylle on 1) 
lakisääteisten velvoitteiden täytäntöönpano tai 2) sopimukseen perustuvien 
oikeuksiensa ja velvoitteidensa täytäntöönpano. 

 
4. 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 
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  • Ulkomaalaisen henkilön yhteyshenkilö Suomessa 
  • Tarvittaessa voidaan kerätä myös muita kulunvalvontaan 
  liittyviä tietoja 
 
5. Säännönmukaiset tietolähteet  
 
  Metsä Groupin tehdasalueen ulkokehän kulunvalvontapäätteet porteilla. 
 
  Rekisteröity henkilö luovuttaa henkilötietonsa itse rekisteröityessään 
  palveluun ja käyttäessään palvelua. Luovutus voi tapahtua myös Zeroni-
  palvelun kautta tai henkilön erikseen ilmoittamalla tahoille, jotka syöttävät 
  tiedot palveluun henkilön puolesta. Lisäksi Metsä Group kerää  
  henkilötietoja rekisteröidyn henkilön palvelun käytön yhteydessä. 
 
6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 

Metsäliitto Osuuskunta voi käyttää ulkoisia palveluntarjoajia. Tällaiset 
palveluntarjoajat ja niiden mahdolliset alihankkijat toimivat Metsäliitto 
Osuuskunnan henkilötietojen käsittelijöinä, ja ne käsittelevät henkilötietoja 
ainoastaan palvelun tarjoamiseksi Metsäliitto Osuuskunnalle sen puolesta 
ja lukuun. Palveluntarjoajilla ei ole itsenäistä käyttöoikeutta henkilötietoihin.. 
Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa siinä määrin kuin se on tarpeen 
soveltuvan lainsäädännön, oikeudenkäynnin tai täytäntöönpanokelpoisen 
viranomaispyynnön noudattamiseksi. 
 
Henkilötietojasi käsitellään pääsääntöisesti EU/ETA-alueella, mutta niitä 
voidaan käsitellä myös EU/ETA-alueen ulkopuolella. Metsäliitto Osuuskunta 
siirtää henkilötietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolelle  ainoastaan, mikäli 
siihen on jokin alla kuvatuista, lainmukaisista perusteista: 

 
o Euroopan komissio katsoo, että vastaanottajamaa tarjoaa riittävän 

tietosuojan tason henkilötiedoillesi; 
 

o olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen 
siirtämiseksi ja käyttäneet Euroopan komission 
vakiosopimuslausekkeita henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin; tai 

 
o olet antanut suostumuksesi siirtoon, tai siirrolle on soveltuvan 

tietosuojalainsäädännön nojalla jokin toinen oikeusperuste. 
 
 
7. Tietoturva  
 

Henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti. Henkilötietoja 
käsittelevät ainoastaan sellaiset henkilöt, joille käsittely on heidän 
työtehtäviensä vuoksi tarpeellista. 
 
Kaikki tiedot on suojattu säännöllisesti tarkistetuilla ja asianmukaisilla  
tietoturvatoimenpiteillä, joilla estetään tietoihin pääsy, tietojen muuttaminen, 
tuhoutuminen tai muu käsittely mukaan lukien luvaton tietojen jakaminen tai 
siirto vahingossa tai laittomasti. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa 
riittävät palomuurijärjestelyt, telekommunikaation ja viestien salaaminen 
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soveltuvin osin, turvatut palvelinhuoneet sekä ajantasaiset tietojärjestelmien 
käyttöoikeus- ja pääsynhallintakäytänteet. 

 
8. 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 Metsäliitto 
Osuuskuntaan verkkosivujemme kautta 
https://www.metsagroup.com/fi/tietosuoja/. Vaihtoehtoisesti voit ottaa 
meihin yhteyttä henkilökohtaisesti, postitse tai lähettämällä sähköpostia alla 
mainittuun osoitteeseen. Metsä Group voi pyytää sinua täsmentämään 
pyyntöäsi kirjallisesti sekä todistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi 
käsittelyä. 
 
 
Pyynnöt voidaan toimittaa kirjallisesti: 
Metsäliitto Osuuskunta 
Lakiasiat 
Revontulenpuisto 2 
02020 METSÄ 
 
Pyynnöt voidaan toimittaa henkilökohtaisesti: 
Revontulenpuisto 2 
02100 Espoo 
 
Huomioithan, että emme välttämättä voi toteuttaa kaikkia oikeuksiasi, jos 
meillä on siihen lainmukainen poikkeusperuste. 
 
Jos olet tyytymätön siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on 
oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, joka on 
vastuussa soveltuvan tietosuojalainsäädännön noudattamisen valvonnasta. 
Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu 
(tietosuoja(at)om.fi). 

 
 
9. Tietojen säilytyskäytäntö  
 

Metsä Group säilyttää järjestelmän keräämät tiedot kulkulupaan liittyvän 
käytön elinkaaren ajan tai niin kauan kuin on tarpeen ja perusteltua tai kuten 
soveltuva lainsäädäntö edellyttää, tai mikäli henkilötietojen säilyttäminen on 
tarpeen vahingonkorvausvaatimusten, oikeudenkäyntien tai yhtiön sisäisten 
tutkimusten vuoksi. 

 
Aktiivisen käytön päättyessä, tiedot merkitään passiivisiksi. Passiivisiksi 
merkityt tiedot poistetaan niiden käyttötarpeen päätyttyä. 

 

https://www.metsagroup.com/fi/tietosuoja/
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niin kauan kuin on tarpeen ja perusteltua tai kuten soveltuva lainsäädäntö 
edellyttää, tai mikäli henkilötietojen säilyttäminen on tarpeen 
vahingonkorvausvaatimusten, oikeudenkäyntien tai yhtiön sisäisten 
tutkimusten vuoksi. 

 
 
 
   


