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Pohjolan Voima -konsernin tietosuojaseloste - SIDOSRYHMÄT 

Tämä tietosuojaseloste kuvaa miten Pohjolan Voima -konsernissa ("Pohjo-
lan Voima") käsitellään Pohjolan Voiman eri sidosryhmien kuten liike- ja yh-
teistyökumppaneiden edustajien henkilötietoja liittyen Pohjolan Voima -kon-
sernin yhtiöiden liike- ja yhteiskuntasuhteiden hoitamiseen tai luomiseen 
sekä viestintään. Pohjolan Voima varmistaa, että henkilötietojesi käsittely 
vastaa laissa asetettuja edellytyksiä ja, ettei yksityiselämän suojaasi ja 
muita yksityisyytesi suojaa turvaavia oikeuksia rajoiteta ilman laissa säädet-
tyä perustetta.  
 
Pohjolan Voima voi ulkoistaa henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä palveluita 
(kuten liiketoiminnan kehittäminen ja mielipidekyselyt) kolmannelle osapuo-
lelle. Tällöin palvelun toimittaja käsittelee henkilötietojasi Pohjolan Voiman 
lukuun ja noudattaa toiminnassaan yleistä tietosuoja-asetusta, osapuolten 
välillä allekirjoitettua tietosuojasopimusta ja kaikkia kulloinkin voimassaole-
via tietosuojaan liittyviä säännöksiä sekä Pohjolan Voiman antamia ohjeita. 

 Rekisterinpitäjän ja tämän edustajan yhteystiedot  

Rekisterinpitäjä on Pohjolan Voima Oyj (y-tunnus 0210161-4). 
 
Tietosuojasta vastaa HR-lakiasianjohtaja Tiina Nyström 
(tiina.nystrom@pvo.fi / p. 010 478 6505). 
 

 Mitä henkilötietoja keräämme ja mihin niitä käytämme  

Pohjolan Voima käsittelee ja kerää vain henkilötietoja, joita tarvitaan Pohjo-
lan Voima -konsernin yhtiöiden sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen sekä 
viestintään.  
 
Pohjolan Voima voi kerätä sinusta muun muassa seuraavia henkilötietoja: 
 

• Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite  

• Työnantajatiedot ja rooli organisaatiossa 

• Uutiskirjelmäilmoittautumiset 

• Analytiikkatiedot (esim. uutiskirjeen lukijaseuranta)   

• Tilaisuuksien ilmoittautumistiedot (esim. mahdolliset allergiatiedot) 
 
Pohjolan Voima käsittelee henkilötietojasi muun muassa seuraavia tar-
koituksia varten: 
 

• Sidosryhmäsuhteiden hallinta ja viestintä 

• Liiketoiminnan kehittäminen  

• Laskutus, verotus ja niihin liittyvät maksutapahtumat 

• Sopimushallinta 

• Tapahtumien järjestäminen 

• Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen  
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 Mistä henkilötietosi kerätään  

Pohjolan Voima kerää sinua koskevat henkilötiedot pääasiassa suoraan it-
seltäsi. Lisäksi tietoja voidaan saada julkisista lähteistä (esim. julkiset osoi-
terekisterit tai yhtiöiden/organisaatioiden nettisivut) sekä työnantajayhtiöl-
täsi tai sidosryhmiltämme sekä toimittajiltamme alihankkijoidensa osalta. 
 

  Omia tietojasi koskevat oikeudet ja henkilötietojen luovuttaminen  

Sinulla on oikeus saada tieto henkilötiedoista, joita Pohjolan Voima on si-
nusta kerännyt ja mihin tietojasi on mahdollisesti luovutettu.  
 
Henkilötietojasi voidaan luovuttaa mm. seuraaville tahoille: 
 

• Sidosryhmäsuhteiden sekä viestinnän hoitamiseen osallistuville Pohjo-
lan Voiman tai sen konserniyhtiöiden työntekijöille.   

• Palvelun tarjoajalle aineiston postitusta, sähköistä jakelua tai liiketoimin-
nan kehittämistä varten. 

 
Mikäli tiedoissasi on virheitä tai puutteita voit pyytää tiedon korjaamista. Si-
nulla on lisäksi oikeus saada tietosi poistetuksi niiltä osin, kun tietojen käsit-
tely on perustunut suostumukseesi tai jos henkilötietoja ei tarvita kohdassa 
2 kuvattuihin käyttötarkoituksiin.  
 
Lisäksi sinulla on oikeus kieltää Pohjolan Voimaa lähettämästä sinulle mi-
tään sähköistä markkinointiviestintää käyttämällä tilauksen peruutuslinkkiä, 
joka on sisällytetty sinulle lähettämäämme markkinointiviestintään, ja valit-
semalla, ettet halua saada meiltä markkinointiviestejä jatkossa.  
 
Mikäli haluat rekisteriotteen omista tiedoistasi, ole sähköpostitse yhteydessä 
Tiina Nyströmiin,  tiina.nystrom@pvo.fi. 
 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.  
 

 Henkilötietojesi säilyttäminen ja suojaaminen 

Henkilötietosi tallentuvat pääosin Pohjolan Voiman tietojärjestelmiin sekä 
kolmannen ulkopuolisen palvelutuottajan tietojärjestelmiin siinä määrin 
kuin tarpeen sovitun palvelun tuottamiseksi.    
 
Henkilötietojesi säilyttämisaika perustuu Pohjolan Voiman henkilötietojen 
dokumentoituun elinkaaritarkasteluun, jossa on määritelty henkilötietojen 
säilyttämisaika eri tilanteissa. Pohjolan Voima poistaa viipymättä rekisteristä 
vanhentuneet, virheelliset, puutteelliset ja tarpeettomat tiedot. Henkilörekis-
terit, jotka lakkaavat olemasta Pohjolan Voiman toiminnan kannalta tarpeel-
lisia, hävitetään. 
 
Pohjolan Voima käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojakei-
noja rajoittaakseen hallinnassaan olevien henkilötietojen käyttöä ja suoja-
takseen niitä katoamiselta, tahattomalta tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja 
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luvattomalta muuttamiselta. Pääsy henkilötietoihisi on rajoitettu niihin henki-
löihin (Pohjolan Voiman työntekijät ja palveluntarjoajat), jotka tarvitsevat tie-
toja niihin tarkoituksiin, joihin tiedot on kerätty. Henkilötietojen käsittelyyn 
osallistuva henkilöstö on ohjeistettu tietosuojaan liittyvistä vaatimuksista.    
Pohjolan Voima varmistaa, että tietosuojaa koskevat seikat on riittävällä ta-
solla huomioitu kaikissa palvelusopimuksissa, joiden perusteella henkilötie-
toja siirtyy tai saattaa siirtyä konsernin ulkopuolisille tahoille. 
 

 Valvova viranomainen ja valitusoikeus  

Tietosuojalakien noudattamista valvoo tietosuojavaltuutettu.  Mikäli henkilö-
tietojasi ei ole mielestäsi käsitelty tietosuojalakien mukaisesti, voit saattaa 
asian tietosuojavaltuutetun tietoon.  
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


