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MM Kotkamills Oy  
  
TIETOSUOJASELOSTE   

  
Yksityisyytesi on meille tärkeää. MM Kotkamills Oy tytäryhtiöineen ("MM Kotkamills") sitoutuu 
suojaamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa 
lainsäädäntöä, kun asioit tai vierailet MM Kotkamillsin hallinnoimissa rakennuksissa tai 
tehdasalueella. MM Kotkamills käsittelee keräämiään henkilötietoja koskevia tietoja tässä 
tietosuojaselosteessa kuvattujen periaatteiden mukaisesti.  
  
Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit aina olla yhteydessä MM 
Kotkamillsiin alta löytyvien yhteystietojen mukaisesti. Löydät myös tietoa siitä, miten voit käyttää 
oikeuksiasi henkilötietojesi käsittelyyn liittyen.  
  
  
1    

REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT  
  
Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii MM Kotkamills Oy 
sekä kukin tytäryhtiö omien vierailijoidensa ja alueella liikkuvien osalta 
(jäljempänä "me" tai "MM Kotkamills").  
  
Yhteystietomme alueturvallisuutta koskevien henkilötietojen käsittelyä 
koskevissa asioissa:  
Turvallisuuspäällikkö Timo Orava  
timo.orava@mm.group  
  

2    
MIHIN TARKOITUKSIIN KÄYTÄMME TIETOJASI?  

  
Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on dokumentoida ja ylläpitää 
tietoja yrityksen vierailijoista, sekä heidän saapumiskirjauksistaan ja 
tehdasalueella liikkumisesta. Käsittelyn tarkoituksena on myös taata 
tehdasalueen turvallisuus.  
  
Käsittelymme perustuu oikeutettuun etuumme hallinnoida asiakas- ja 
yhteistyökumppanisuhteita sekä muita sidosryhmäyhteyksiä.   
  
Voimme käsitellä henkilötietoja myös lakisääteisten 
velvollisuuksiemme täyttämiseksi, kuten viranomaisille vastaamiseksi 
sekä oikeudellisiin vaateisiin liittyen.  
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MITÄ TIETOJA KERÄÄMME SINUSTA?  
  
Rekisteriin kerätyt henkilötiedot ovat pääasiassa suoraan sinun MM 
Kotkamillsille antamiasi tietoja, kun anot kulkulupaa tehtaalle tai 
ilmoittaudut saapuessasi vierailijaksi.   
  
Käsittelemämme henkilötiedot koostuvat pääasiassa meille itse 
antamistasi tiedoista. Tiedot tallennetaan automatisoituun 
kulunvalvonta- ja vierailijanhallintajärjestelmään vieraiden itse 
kirjaamien tietojen sekä henkilökunnan ennakkoilmoitusten 
perusteella. Henkilötiedot, joita saatamme käsitellä, on lueteltu alla.  
Kulunvalvonta- ja vierailijarekisteriin kirjataan vain sellaisia 
henkilötietoja, jotka ovat tarpeen yllä kuvattujen käyttötarkoitusten 
toteuttamiseksi. MM Kotkamills käsittelee seuraavia tietoja:  
  
Yhteystiedot  
  

- Etu- ja sukunimi  
- Yrityksen osoitetiedot ja Y-tunnus  
- Yksilöintitiedot (syntymäaika, veronumero)  
- Kuva henkilöstä   
- Puhelinnumero, työ   
- Sähköpostiosoite   
- Yritys ja asema yrityksessä   
- Maa   
- Vierailijan antamat lisätiedot   

  
Vierailua koskevat tiedot  
  

- Vierailun ajankohta sekä tieto vierailun isännästä  
- Kuvamateriaali vierailun ajankohtana  

  
MM Kotkamills säilyttää kuvamateriaalitallenteen tiedot erillään muista 
tiedoista.  
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KENELLE JAAMME TIETOJASI?  
  
Emme lähtökohtaisesti luovuta tietojasi eteenpäin. Voimme kuitenkin 
luovuttaa henkilötietoja viranomaisille lakisääteisten velvoitteidemme 
noudattamiseksi.  
  
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista 
saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisen alihankkijan palvelimella, josta 
niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tiedot kerätään 
tietokantoihin, jotka sijaitsevat suojatulla palvelimella. Tietokannat ovat 
salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Rekisterin 
käyttämiseksi vaadittavat salasanat myönnetään vain rekisterin 
käyttöön oikeutetuille henkilöille.  
  
Kotkamills voi lisäksi siirtää henkilötietojasi MM Kotkamillsin 
toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleville alihankkijoille ja 
palveluntarjoajille.  
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MISSÄ TIETOJASI KÄSITELLÄÄN?  
  
Henkilötietoja käsitellään EU:n ja Euroopan talousalueen sisäpuolella.  
Mikäli käyttäisimme myös palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat EU:n ja  
Euroopan talousalueen ulkopuolella, varmistamme tällöin 
henkilötietojesi riittävän tietosuojan tason tietosuojalainsäädännön 
edellyttämällä tavalla.   
  

6    
KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOJASI?  

  
  
Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin pitkään kuin on tarpeen 
käsittelyn tarkoituksen kannalta. Henkilötietoja säilytetään 
lähtökohtaisesti vierailun tai kulkuluvan voimassaoloajan.  
  
Voimme säilyttää henkilötietojasi tätä pidempään lainsäädännön niin 
edellyttäessä, tai jos meidän on tarpeen säilyttää tietoja esimerkiksi 
oikeusvaateiden käsittelyyn, kirjanpitoon tai riidanratkaisuun liittyvän 
syyn vuoksi.  
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MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON?   
  
Alla on kuvattu henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät oikeutesi. Voit tehdä 
pyynnön oikeuksiesi käyttämisestä mieluiten lähettämällä pyyntöä 
varten olevalla lomakkeella sähköpostilla rekisterin pitäjälle.   
  
Oikeus tarkastaa henkilötietosi. Sinulla on oikeus tarkastaa 
tallentamamme sinua koskevat henkilötiedot.  
  
Oikeus tietojen oikaisemiseen. Voit pyytää meitä oikaisemaan sinua 
koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.  
  
Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Sinulla on oikeus 
henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella 
vastustaa oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojen käsittelyä. 
Arvioimme tällaiset vastustamispyynnöt tapauskohtaisesti. 
Huomaathan, että meillä voi vastustamisestasi huolimatta olla oikeus 
käsitellä henkilötietoja perustellusta syystä.  
  
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus 
pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jolloin saamme 
käsitellä henkilötietojasi vain suostumuksellasi, tai tiettyihin rajattuihin 
käyttötarkoituksiin. Sinulla on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista, 
jos käsittelemämme tiedot ovat virheellisiä, niitä käsitellään 
lainvastaisesti tai tarpeettomasti tai kun olet vastustanut 
henkilötietojesi käsittelyä.   
  
Oikeus tietojen poistamiseen. Sinulla on oikeus pyytää meitä 
poistamaan sinua koskevat tiedot. Käsittelemme poistopyynnön, 
minkä jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, 
miksi tietoja ei voida poistaa. Huomaathan, että meillä voi olla 
lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyytämiäsi tietoja.  

  
Olethan meihin yhteydessä, jos sinulla herää kysymyksiä 
henkilötietojesi käsittelyyn tai oikeuksiesi käyttämiseen liittyen. 
Pyrimme ratkaisemaan kaikki henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät 
kysymykset kanssasi henkilökohtaisesti. Voit kuitenkin aina tehdä 
valituksen tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietoja 
käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: 
www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html   
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MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEMME  
  
Päivitämme tietosuojaselostettamme aika ajoin, esimerkiksi 
toimintamme tai sitä koskevan lainsäädännön muuttuessa.   
  
  

  
  


	Yhteystiedot
	Vierailua koskevat tiedot

