Tietosuojaseloste - Työnhakijat
(Voit klikata kuvakkeita päästäksesi tarkempaan kuvaukseen)

Yritys

Kuka tietojasi käsittelee

Oy Site Logic Ab
Ruoholahdenkatu 8
00180 Helsinki

Yhteyshenkilö
Magnus Björklöf
magnus.bjorklof@sitelogic.fi
+358 40 773 7660

Keiden tietoja käsittelemme

Tiedot, joita käsittelemme

Työnhakijat

■ Nimi

Miksi käsittelemme tietojasi
Rekrytointitarkoituksiin

■ Puhelinnumero
■ Sähköpostiosoite
■ Kotiosoite
■ Ammatti

Mistä saamme tiedot
Saamme kaikki käsittelemämme
tiedot sinulta emmekä kerää niitä
muualta ilman suostumustasi.

Kuinka kauan käsittelemme
tietojasi

■ Työhistoria ja työkokemus

Kuka muu käsittelee tietojasi

■ Koulutustiedot
■ Kielitaito

Sigmatic

■ Muut toimittamasi tiedot

Google

Oikeutesi

Kuinka suojaamme tietosi

Tarkistusoikeus

Suojaamme yhteyden (https)

Vastustamisoikeus

Käytämme palomuuria

Poisto-oikeus

Salaamme tietoja (kryptaus)

Valitusoikeus

Rajaamme rekisteriin pääsyn
käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla

Käsittelemme tietojasi
lähtökohtaisesti ainoastaan
käynnissä olevan rekrytoinnin ajan.
Jos haluat, voimme säilyttää
tietojasi 12 kk ajan tämän
jälkeenkin. Näin voimme ottaa
sinut huomioon tulevissa
rekrytoinneissamme.

Sitoutamme henkilökunnan
salassapitosopimuksilla

28.2.2018
Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen informointiasiakirja Oy Site Logic Ab:n työnhakijoille.

1. Rekisterinpitäjä
Moi,
minä olen Magnus, Site Logicin toimitusjohtaja. Hienoa, että
haet meille töihin.
Me täällä Site Logicilla otamme tietosuojasi vakavasti ja sen
takia olemme pyrkineet tässä tietosuojaselosteessa
kertomaan mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi, miten
käsittelemme tietojasi.
Törmäämme aina välillä hyviin hakijoihin, joiden kanssa
tarpeemme eivät kuitenkaan juuri sillä hetkellä kohtaa.
Haluamme toisinaan olla tällaisiin hakijoihin yhteydessä,
mikäli meillä myöhemmin aukeaa juuri kyseiselle hakijalle
sopiva paikka. Jos haluat, että säilytämme tietojasi 12 kk
ajan voidaksemme ottaa sinut huomioon tulevissa
rekrytoinneissamme niin mainitsethan asiasta
hakemuksessasi.

Magnus

Onnea ja menestystä, toivottavasti tiemme kohtaavat!
Terveisin,
Magnus

Yhteystiedot
Oy Site Logic Ab
Ruoholahdenkatu 8
00180 HELSINKI

Magnus Björklöf
magnus.bjorklof@sitelogic.fi
+358 40 773 7660
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2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteröidyt
Työnhakijat

Käsittelyn tarkoitus
■ Yhteydenpito
■ Työnhakijan sopivuuden arviointi

Käsittelyperuste
Suostumuksesi

3. Käsittelyn kesto
Käsittelemme henkilötietojasi lähtökohtaisesti niin kauan kuin se on tarpeen sen rekrytointiprosessin
loppuunsaattamiseksi, johon osallistut. Paikan tultua täytetyksi poistamme tietosi.

4. Tietojen myöhempi käyttö
Jos annat meille suostumuksesi niin voimme säilyttää tietojasi 12 kk ajan voidaksemme ottaa sinut
huomioon tulevissa rekrytoinneissamme. Mainitsethan asiasta hakemuksessasi, mikäli haluat meidän
säilyttävän tietojasi.
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5. Henkilötiedot
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

Tiedot

Työnhakija

Käyttötarkoitus

Nimi

x

Yksilöinti

Puhelinnumero

x

Yhteydenpito

Sähköpostiosoite

x

Yhteydenpito

Kotiosoite (osoite, postinumero ja
-toimipaikka)

x

Yhteydenpito

Ammatti

x

Sopivuuden arviointi

Työhistoria ja työkokemus

x

Sopivuuden arviointi

Koulutustiedot, pätevyys,
erityisosaaminen

x

Sopivuuden arviointi

Kielitaito

x

Sopivuuden arviointi

Muut oma-aloitteisesti toimittamasi
tiedot, kuten esimerkiksi
● Harrastukset
● Järjestötoiminta
● Kiinnostuksen kohteet
● Suosittelijat

x

Sopivuuden arviointi
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6. Oikeutesi
Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
magnus.bjorklof@sitelogic.fi.
Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Sinulla on oikeus tarkistaa tiedot, joita sinusta käsittelemme. Mikäli havaitset tiedoissasi
virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme
käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti (emme olisi esimerkiksi huolehtineet riittävästä
tietoturvasta) tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.
Poisto-oikeus
Lähtökohtaisesti poistamme kaikki tietosi käynnissä olevan rekrytoinnin päätyttyä. Voit kuitenkin koska
tahansa rekrytoinnin aikana ilmoittaa meille, ettet tahdo meidän enää ottavan sinua huomioon
rekrytoinnissa, jolloin poistamme tietosi.
Jos olet antanut meille luvan säilyttää tietojasi käynnissä olevan rekrytoinnin jälkeen, säilytämme
tietojasi 12 kk ajan. Tällöinkin voit koska tahansa ilmoittaa meille, ettet halua meidän enää
käsittelevän tietojasi, jolloin poistamme ne.
Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi
käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).
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7. Säännönmukaiset tiedonlähteet
Saamme kaikki sinua koskevat tiedot sinulta itseltäsi. Jos olet nimennyt suosittelijoita, voimme kysyä
mitä heillä on sanottavaa sinusta. Kysymme kuitenkin sinulta aina vielä erikseen luvan ennen kuin
olemme yhteydessä nimeämiisi suosittelijoihin.

8. Tietojen luovutukset
Henkilötietojasi käsittelee lisäksemme muutama muukin taho (henkilötietojen käsittelijä). Olemme
varmistaneet, että kaikki henkilötietojasi käsittelevät tahot noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
Jos käsittelijän henkilökunnan säännönmukaisiin työtehtäviin kuuluu henkilötietojesi tarkastelu ja
käsittely, kutsumme käsittelijää alihankkijaksi. Mikäli palvelun sisältö koostuu lähinnä tietojen
teknisestä käsittelystä ja tallentamisesta, kyseessä on palveluntarjoaja.

Alihankkijat

Palveluntarjoajat
Sigmatic
(sähköposti)

Google
(mm. hakemusten säilytys)

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi turvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset. Emme
siirrä tietojasi EU:n / ETA:n ulkopuolelle, mutta ne saattavat joidenkin palveluntarjoajiemme toimesta
siirtyä sinne.
Privacy Shield
Google saattaa kahdentaa jotkin tiedot EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot
kahdennetaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät
epäkuntoon.
Google on liittynyt EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on
varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa. Euroopan unionin komissio
on todennut, että kyseiseen ohjelmaan sertifioituneet palveluntarjoajat takaavat korkeiden
eurooppalaisten standardien mukaisen tietosuojan ja tietoturvan tason.
Sertifioituneita palveluntarjoajia voi tarkastella täällä: https://www.privacyshield.gov/list.
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10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Työntekijärekisterimme on tallennettu
järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla.
■

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä
on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

■

Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja
käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

■

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.

■

Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy
asiattomilta on estetty.

■

Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

■

Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.
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