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Yrityksen työnhakijarekisterin tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
FIT Biotech Oy
Biokatu 12
33520 Tampere, Finland
info@fitbiotech
(jäljempänä ”me”)
2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Tommi Holopainen
tommi.holopainen@fitbiotech.com
3. Rekisterin nimi
TYÖNHAKIJAREKISTERI
4. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on:
✓

Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien
noudattaminen työoikeuden alalla;

✓

Rekisteröidyn antama nimenomainen suostumus henkilötietojensa
käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekrytointiimme liittyvät toimenpiteet
ja rekrytointiprosessimme hallinnointi sekä palvelukseemme hakeneiden
henkilöiden (rekisteröity) hakuprosessiin liittyvien tietojen hallinnointi tarvittavien
yhteydenottojen mahdollistamiseksi.
5. Mitä tietoja käsittelemme?
Käsittelemme työnhakijarekisterin yhteydessä seuraavia työnhakijan
henkilötietoja:
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✓

rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, syntymäaika, henkilötunnus,
käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana, sukupuoli,
asiointikieli;

✓

rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero,
osoitetiedot;

✓

rekisteröidyn hakemaan työtehtävään liittyvät tiedot kuten
haettavan työtehtävän tiedot mukaan lukien tiedot työsuhteen muodosta ja
laadusta sekä tiedot työnhakuprosessissa nimetystä vastuuhenkilöstä;

✓

rekisteröidyn työnhakuprosessin yhteydessä rekisterinpitäjälle
antamat muut tiedot itsestään, taustastaan ym. kuten kuva,
opiskelu- ja muut koulutukseen liittyvät tiedot, työhistoriaa koskevat tiedot,
kielitaito, muu erityisosaaminen, kuvaus henkilökohtaisista ominaisuuksista,
erilaiset todistukset ja arvioinnit sekä viittaukset Internetistä löytyviin
portfolioihin, profiileihin tai muihin lähteisiin sekä referenssit;

✓

rekisteröidyn rekrytointiprosessin etenemistä koskevat tiedot
kuten tiedot tulossa olevasta jatkohaastattelusta tai rekrytointiprosessin
keskeytymisestä;

✓

mahdolliset muut tiedot, jotka rekisteröity itse on
vapaaehtoisesti antanut rekisterinpitäjän työnhakuprosessin yhteydessä
tai rekisterinpitäjän erikseen rekisteröidyn suostumuksella keräämät tiedot.

Henkilötietojen antaminen on edellytyksenä sille, että voimme edetä
työnhakuprosessissa.
6. Mistä saamme tietoja?
Rekisteriin tallennettavien tietojen tietolähde on pääsääntöisesti asianomainen
työnhakija. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa. Käytämme
tarvittaessa myös rekrytointikonsultteja.
Jättämällä työhakemuksen työnhakija antaa luvan kerätä tietojaan hänen julkisesta
profiilistaan siinä laajuudessa kuin tietojen kerääminen on tarpeellista ja liittyy
työssä suoriutumiseen huomioiden avoinna oleva työpaikka.
7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle?
Käsittelemme tietoja itse ja hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme
toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan ulkopuoliselle
palveluntarjoajalle, jonka hallinnoimalla ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja
tallennetaan.
Emme säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.
Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.
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8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne
työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä työnhakijan
henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana
järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin
ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot
sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt
henkilöt.
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen
vuoksi on tarpeellista. Lähtökohtaisesti tietoja säilytetään 6 kuukauden ajan.
Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava
lainsäädäntö huomioon ottaen.
9.

Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin
tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille
on lailliset perusteet. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi. Toimita
asiaa koskevat pyynnöt henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle
yhteyshenkilölle.
Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai
pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen
käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi
kohdistuvaa profilointia ja/tai muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen
käsittelemisen perusteena on oikeutettu etumme. Esitä tällaisessa tilanteessa
vastustamista koskeva vaatimuksesi kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.
Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen
vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa
pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

