
Tietosuojaseloste – Ethics Online

1. Rekisterinpitäjä

Neste Oyj
Y-tunnus 1626490-8

2. Yhteystiedot

Neste Oyj
Keilaranta
PL 95
00095 Neste, Suomi
Katuosoite: Keilaranta 21, Espoo
Puhelin (vaihde): 010 45811

Muiden Nesteen toimipisteiden yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteessa neste.com.

3. Mitä tarkoituksia varten henkilötietoja käsitellään ja mitkä ovat käsittelyn perusteet?

Ethics Online helpottaa suojattua ja anonyymiä viestintää ilmoittajien ja
heidän organisaationsa välillä koskien mahdollisia vakavia väärinkäytöksiä, mukaan lukien
lainvastaista ja rikollista toimintaa.

Neste kerää ja käsittelee henkilötietojasi, jotta ulkoiset sidosryhmät ja työntekijät voivat
ilmoittaa, jos eettisiä sääntöjä, toimintaperiaatteita, sääntöjä, määräyksiä tai lakeja ei ole
noudatettu. EU-maiden osalta henkilötietojen käsittely perustuu direktiivin (EU) 2019/1937
mukaisen oikeudellisen velvoitteen noudattamiseen. Muiden kuin EU-maiden osalta
henkilötietojen käsittely perustuu Nesteen oikeutettuun etuun tarjota ilmoitusväline
huolenaiheita varten.

4. Mitä tietoja kerätään ja mistä lähteistä?

Huolenaiheesta voidaan haluttaessa ilmoittaa nimettömänä. Henkilötietoja voidaan kuitenkin
mahdollisesti kerätä, kun ulkopuolinen sidosryhmä tai työntekijä jättää vapaamuotoisen
viestin ilmoittaessaan eettisten sääntöjen vastaisesta väärinkäytöksestä/huolesta. Tällaisia
tietoja voivat olla: nimi, osoite, asuinpaikka, työnimike, kansalaisuus, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, työhistoria, tiedot esimiehestä ja tapauksesta.

Ethics Online -verkkopalvelun tietolähteitä voivat olla:

● Henkilö tai henkilöt, joita ilmoitus koskee
● Ilmoittaja
● Henkilö tai henkilöt, jotka vastaanottavat ilmoituksen
● Tiedot eri lähteistä (sosiaalinen media, kuvat tai ilmoitukset, jne.)



5. Kenellä on pääsy henkilötietoihisi ja kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Henkilötietoja käsittelee Nesteen Investigations-ryhmä.

Neste ei luovuta henkilötietojasi säännöllisesti ulkopuolisille tahoille. Neste voi kuitenkin siirtää
henkilötietojasi Nesteelle palveluja tarjoaville liikekumppaneille ja tällaisille liikekumppaneille
voidaan antaa pääsy Nesteen järjestelmiin, jotka sisältävät henkilötietojasi. Tällöin kyseinen
liikekumppani käsittelee henkilötietojasi Nesteen puolesta ja Nesteen ohjeiden mukaisesti ja on
allekirjoittanut muun muassa sopimuksen henkilötietojesi luottamuksellisuudesta.

6. Ilmoitus kansainvälisistä tiedonsiirroista

Palveluntarjoajat, joilla voi olla pääsy henkilötietoihin, sijaitsevat kaikki EU:n/ETA:n alueella tai
joissakin tapauksissa maissa, joissa on riittävä tietosuojan taso.

Kun henkilötietoja siirretään tai luovutetaan EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle, Neste noudattaa
lakisääteisiä vaatimuksia ja käyttää tarvittaessa erityisiä suojatoimenpiteitä, kuten komission
vakiolausekkeita.

7. Kuinka kauan tietojasi säilytetään?

Neste säilyttää henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittuja
käyttötarkoituksia varten. Yleisesti ottaen emme säilytä henkilötietojasi sen jälkeen, kun
väärinkäytöksen tutkinta-asia on saatu päätökseen – paitsi jos on olemassa oikeudellinen syy,
joka vaatii meitä säilyttämään tietoja pidempään.

8. Mitä ovat sinun oikeutesi ja miten voit käyttää niitä?

Voit käyttää alla lueteltuja oikeuksiasi lähettämällä Nesteen tietosuojaan liittyvän
pyyntölomakkeen: https://www.neste.com/corporate-info/who-we-are/privacy.

Sinulla on oikeus tutustua omiin henkilötietoihisi ja korjata sinua koskevat virheelliset tiedot.

Sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi poistamista. Huomaa kuitenkin, että tietojen
poistaminen ei aina ole mahdollista lakisääteisten velvoitteiden vuoksi.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, joka perustuu Nesteen oikeutettuun
etuun. Voit vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvillä perusteilla.
Sinun on eriteltävä vastustamisen perusteena oleva erityistilanne pyynnön yhteydessä. Neste
voi evätä pyynnön laissa säädetyin perustein.

Sinulla on myös oikeus vaatia, että Neste rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi silloin,
kun odotat Nesteen vastausta pyyntöösi korjata tai poistaa tietosi.

https://www.neste.com/corporate-info/who-we-are/privacy


Sinulla on myös oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksentekoprosessin kohteeksi
ilman laillisia perusteita.

9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos olet sitä mieltä, että Neste ei ole noudattanut sen toimintaan sovellettavia
tietosuojasäännöksiä, sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle.


