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DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR SÄKERHETSSYSTEM 
 
 

I denna dataskyddsbeskrivning beskrivs de processer som används av UPM-Kymmene Oyj och dess 
dotterbolag i Finland (nedan ”UPM”) för att samla in och behandla personuppgifter om sina anställda 
och utomstående besökare som uträttar ärenden vid UPM:s produktionsenheter och andra lokaler i 
Finland. Genom att uträtta ärenden i UPM:s produktionsenhets eller annan fastighets område 
förbinder du dig att följa dessa villkor och bestämmelser. Denna dataskyddsbeskrivning kan vid 
behov uppdateras (förändringarna antecknas i detta dokument). 

 
Denna dataskyddsbeskrivning omfattar endast de behandlingsmetoder som utförs av UPM, inte 
tredje parters verksamheter eller tjänster som har kopplats eller anslutits till våra processer. 

 
UPM har förbundit sig att skydda och respektera din integritet. Vid behandlingen av de 
personuppgifter du har lämnat förbinder sig UPM att alltid följa den lagstiftning som tillämpas på 
personuppgifter och dataskydd. UPM vidtar ändamålsenliga åtgärder för att skydda de 
personuppgifter du har lämnat samt för att hindra obehörig åtkomst till och missbruk av uppgifterna. 

 
Säkerhetssystemen på platsen omfattar ett passerkontrollsystem, ett kameraövervakningssystem 
samt ett förmedlingssystem för text- och e-postmeddelanden. 

 
Registrets datainnehåll 

 
Vi samlar in dina personuppgifter när du besöker någon av våra produktionsenheter eller andra 
verksamhetsställen i Finland. Genom att komma in på våra produktionsenheters eller andra 
fastigheters område godkänner du användningen av dina personuppgifter på det sätt som fastställs 
i denna dataskyddsbeskrivning. UPM kan även få uppgifter om dig via UPM:s entreprenörsportal, 
Tillståndsportalen för utomstående, ACR eller tredje parter som samarbetar med oss. 
Övervakningskamerorna spelar in bildmaterial på de övervakade områdena. 

 
De uppgifter vi samlar in och behandlar om dig kan innehålla hela ditt namn, ditt telefonnummer, din 
e-postadress, ditt födelsedatum, ditt skattenummer, start- och slutdatumet för din arbetsperiod på 
UPM:s verksamhetsställe, din arbetsgivare, din arbetsgivares FO-nummer (eller för utländska 
företag ett motsvarande registrerings-id), fordonens registreringsnummer samt andra väsentliga 
uppgifter som du har lämnat och som rör passerkontrollen. De uppgifter vi har samlat används för 
att administrera och övervaka säkerheten och tillträdet för anställda samt 
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utomstående tjänsteleverantörer, hyresgäster och andra tredje parter vid UPM:s produktionsenheter 
och andra lokaler i Finland. 

 
De uppgifter vi samlat in om dig används endast för ovan beskrivna ändamål samt för 

• identifiering av besökare vid våra produktionsenheter och andra lokaler (gäller både 
personer och fordonsinnehavare) 

• administration av tillträde för personer som arbetar vid våra produktionsenheter och andra 
lokaler 

• övervakning av interna och utomstående personer och fordon som uträttar ärenden vid våra 
produktionsenheter och andra lokaler samt närvarokontroll i realtid 

• för att vid behov kontakta dig när du anländer till vårt område eller uträttar ärenden där 
• vad gäller underleverantörer kan vistelseuppgiften på området användas för kontroll av 

faktureringen, kontroll av lagstadgade skyldigheter i enlighet med lagen om beställaransvar 
samt rapportering till skattemyndigheten 

• interna händelseundersökningar t.ex. vid brand, arbetsolycka, säkerhetsavvikelse eller 
motsvarande. 

Delning av uppgifter med utomstående parter 
 

Vi kan komma att använda tjänsteleverantörer som tredje parter för att genomföra vårt 
säkerhetssystem eller tillåta att tredje parter administrerar andra motsvarande funktioner på våra 
vägnar. Vi delar dina uppgifter med dessa tredje parter endast för de ovan angivna begränsade 
ändamålen. UPM publicerar inte dina personuppgifter i andra sammanhang utan ditt samtycke, om 
inte annat krävs enligt lagstiftningen. Vi lämnar inte ut dina uppgifter utanför Europeiska unionen. 

 
Dessutom lämnas uppgifter från registret ut på begäran av en 
myndighet som har en legitim grund att få uppgifter. 

 
Dataskydd 

 
UPM använder sig av tekniska åtgärder på industrinivå och administrativa rutiner för att begränsa 
åtkomsten till dina personuppgifter samt skydda dem mot försvinnande, missbruk och otillåtna 
ändringar. Endast namngivna anställda på UPM och tredje parters tjänsteleverantörer har åtkomst 
till system som innehåller personuppgifter. 

 
Dina rättigheter 

 
Du har rätt att få kontrollera de uppgifter vi har samlat in om dig genom att skicka oss en skriftlig 
begäran eller kontakta oss på adressen nedan samt vid behov begära rättelse eller radering av 
uppgifter om de är felaktiga, otydliga, bristfälliga eller föråldrade. 

 

För att utöva dina ovan beskrivna rättigheter eller för att få ytterligare 

information kontakta: UPM-Kymmene Oyj 
Företagssäkerhet/Corporate Security 
Alvar Aallon katu 1 
PB 380 
FI-00101 
Helsingfors 
Finland 
Tfn +358 204 15 111 (växel) 
privacy@upm.com 


