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TURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN REKISTERISELOSTE

Tässä rekisteriselosteessa kuvataan ne prosessit, joilla UPM-Kymmene Oyj ja sen Suomessa
sijaitsevat tytäryhtiöt (jäljempänä ”UPM”) keräävät ja käsittelevät UPM:n Suomessa sijaitsevissa
tuotantoyksiköissä ja muissa tiloissa asioivien työntekijöidensä sekä ulkoisten vieraiden
henkilötietoja. Asioimalla UPM:n tuotantoyksikön tai muun kiinteistön alueella sitoudut
noudattamaan näitä ehtoja ja määräyksiä. Tätä rekisteriselostetta saatetaan päivittää aika ajoin
(muutokset kirjataan tähän dokumenttiin).
Tämä rekisteriseloste kattaa vain UPM:n suorittamat tietojenkäsittelymenetelmät, eikä kohteissa
toimivien kolmansien osapuolten toimintoja tai palveluita jotka on yhdistetty tai liitetty
prosesseihimme.
UPM on sitoutunut suojaamaan ja kunnioittamaan yksityisyydensuojaasi. Käsitellessään
luovuttamiasi henkilötietoja UPM sitoutuu aina noudattamaan henkilötietoihin ja tietojen
suojaamiseen sovellettavaa lainsäädäntöä. UPM huolehtii tarkoituksenmukaisista toimenpiteistä
suojatakseen luovuttamasi henkilötiedot sekä estääkseen asiattoman pääsyn tietoihin ja tietojen
väärinkäytön.
Kohteen turvallisuusjärjestelmiin kuuluvat kulunvalvontajärjestelmä, kameravalvontajärjestelmä
sekä tekstiviesti- ja sähköpostiviestien välitysjärjestelmä.
Rekisterin tietosisältö
Keräämme henkilötietojasi vieraillessasi Suomessa sijaitsevissa tuotantoyksiköissämme tai muissa
toimipisteissä. Saapumalla tuotantoyksiköidemme tai muiden kiinteistöjemme alueelle hyväksyt
henkilötietojesi käytön tässä rekisteriselosteessa määritellyllä tavalla. UPM voi saada sinusta tietoja
myös UPM:n urakoitsijaportaalin, Ulkopuolisten lupaportaalin, ACR:n tai kanssamme yhteistyössä
toimivien kolmansien osapuolten kautta. Valvontakamerat tallentavat valvonta-alueilta
kuvamateriaalia.
Tiedot joita keräämme ja käsittelemme sinusta voivat sisältää koko nimesi, puhelinnumerosi,
sähköpostiosoitteesi,
syntymäaikasi,
veronumerosi,
UPM:n
toimipistettä
koskevan
työskentelyjaksosi aloitus- ja lopetuspäivämäärän, työnantajasi, työnantajasi Y-tunnuksen (tai
ulkomaisten yritysten kohdalla vastaavan rekisteröintitunnuksen), ajoneuvojen rekisterinumerot
sekä muita kulunvalvontaan liittyviä, luovuttamiasi keskeisiä tietoja. Keräämiämme tietoja käytetään
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ulkoisten palveluntuottajien, vuokralaisten ja muiden kolmansien osapuolten turvallisuuden ja
kulkuoikeuksien hallinnointiin ja valvontaan.
Sinusta keräämiämme tietoja käytetään ainoastaan yllä kuvattuihin käyttötarkoituksiin sekä
• vierailijoiden tunnistukseen tuotantoyksiköissämme ja muissa tiloissamme (koskien sekä
henkilöitä että ajoneuvojen haltijoita)
• tuotantoyksiköissämme ja muissa tiloissamme työskentelevien henkilöiden kulkuoikeuksien
hallinnointiin
• tuotantoyksiköissämme ja muissa tiloissamme asioivien sisäisten ja ulkoisten henkilöiden ja
ajoneuvojen valvontaan sekä ajantasaiseen paikallaoloseurantaan
• ottaaksemme sinuun tarvittaessa yhteyttä tullessasi alueellemme tai asioidessasi siellä
• alueella olotietoa voidaan käyttää alihankkijoiden osalta laskutuksen tarkastamiseen,
tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden tarkastamiseen sekä verottajalle raportointiin
• sisäisiin tapahtumatutkintoihin kuten tulipalo, työtapaturma, securitypoikkeama tai vastaava
• keskitetty hälytyskeskus tallettaa puhelutiedot, joita käytetään vain tutkintatarkoituksissa
Tietojen jakaminen ulkoisille osapuolille
Saatamme käyttää palveluntuottajina kolmansia osapuolia turvallisuusjärjestelmän toteuttamiseksi
tai sallia kolmansien osapuolten hallinnoida puolestamme muita vastaavia toimintoja. Jaamme
tietojasi näiden kolmansien osapuolten kanssa vain yllä mainittuihin rajattuihin käyttötarkoituksiin.
UPM ei julkaise henkilötietojasi muissa yhteyksissä ilman suostumustasi, ellei lainsäädännössä
toisin vaadita. Emme luovuta tietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Lisäksi tietoja saamaan oikeutetun viranomaisen pyytäessä, rekisteristä
luovutetaan pyynnön mukaiset tiedot.
Tietoturva
UPM käyttää teollisuustasoisia teknisiä keinoja sekä hallinnollisia toimintatapoja rajoittaakseen
pääsyä henkilötietoihisi sekä suojellakseen niitä katoamiselta, tahattomalta tuhoutumiselta,
väärinkäytöltä ja luvattomilta muutoksilta. Vain nimetyillä UPM:n työntekijöillä ja kolmansien
osapuolten palveluntuottajilla on pääsy henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin.
Oikeutesi
Sinulla on oikeus saada tarkistettavaksesi sinusta keräämämme tiedot lähettämällä meille kirjallisen
pyynnön tai ottamalla yhteyttä alla olevaan osoitteeseen sekä tarvittaessa vaatia tietojen
oikaisemista tai poistoa jos ne ovat virheellisiä, epätarkkoja, puutteellisia tai vanhentuneita.
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