Me-säätiön rekrytoinnin tietosuojaseloste
1. Yleistä
Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä tietosuoja-asetus)
edellyttämiä tietoja rekisteröidylle.
2. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot
Me-säätiö, Korkeavuorenkatu 35, 00130 Helsinki
Sähköpostiosoite: privacy@mesaatio.fi
3. Rekisterin nimi
Rekrytoinnin tietosuojaseloste
4. Rekisterin tietosisältö, henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Tarkoitus
Työhakemus
Tietojen kerääminen
hakiessa työtehtävää

Henkilötiedot
•
•
•
•
•

Suositusten
kerääminen
Tietojen kerääminen,
kun henkilö toimii
suosittelijana hakijalle
Kyselyt
Kyselyjen
lähettäminen
rekrytointiprosessin
kehittämiseksi ja
parantamiseksi

•

Käsittelyn
laillinen peruste

Lakisääteinen
Henkilön perustiedot
vaatimus
(nimi, syntymäaika,
yhteystiedot)
Tiedot koulutuksesta,
työkokemuksesta ja
osaamisesta
Mahdollinen
työhakemus,
ansioluettelo ja kuva
Mahdolliset
suositukset/suosittelijat
Mahdolliset
muistiinpanot
haastatteluista mukaan
lukien palkkatoive,
aloituspäivämäärä yms.

•

Oikeutettu etu
Henkilön perustiedot
(nimi, yhteystiedot)
Muistiinpanot käydystä
keskustelusta

•
•
•

Nimi
Sähköpostiosoite
Kyselyn vastaukset

Käsittelyn ajanjakso
Kunnes
rekrytointiprosessi on
päättynyt ja
korkeintaan 24
kuukautta sen jälkeen

Kunnes
rekrytointiprosessi on
päättynyt ja
korkeintaan 24
kuukautta sen jälkeen
Suostumusperuste 12 kuukautta

5. Henkilötietojen siirtäminen
Me-säätiöllä on oikeus käyttää alihankkijoita rekrytointeihin. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää
alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi (esim. tietojen säilyttämiseksi
kolmannen osapuolen hallinnoimalla palvelimella Me-säätiön toimeksiannosta, rekrytointijärjestelmän
käyttö).
Luovuttaessaan rekisteriin kuuluvia henkilötietoja rekisterinpitäjä ottaa huomioon velvoittavan
lainsäädännön vaatimukset. Rekisterinpitäjä saattaa käsitellä henkilötietoja järjestelmissä, jotka
siirtävät tietoja EU/ETA:n ulkopuolelle. Jos Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan
tasoa riittäväksi, takaamme sopimuskäytäntöjemme tai muiden toimenpiteiden avulla riittävän
tietosuojan tason henkilötiedoille.
Palvelusta siirretään tietoja seuraaville alihankkijoille (päivitetty 11.5.2021):

Palvelu
Microsoft
Slack
LinkedIn

Palvelun tarkoitus
Sähköposti, tiedostonhallinta
Intranet, sisäinen viestintä
Verkkoyhteisöpalvelu, työpaikkailmoitukset sekä
hakemukset

Toimipaikka
Yhdysvallat
Yhdysvallat
Irlanti, Yhdysvallat

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Ensisijainen tietolähde on asianomainen työnhakija, joka hakee avoimeen työtehtävään sähköpostitse
tai LinkedIn -verkkoyhteisöpalvelun kautta.

7. Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät
Henkilötietoja voidaan jakaa Me-säätiön organisaation sisällä henkilöstöhallinnosta vastaaville sekä
säätiön johdolle.

8. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit
Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon
ottaen. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin sovellettava lainsäädäntö edellyttää tietojen
säilyttämistä.
Henkilötiedot voidaan kuitenkin säilyttää edellä mainittua kauemmin seuraavissa tapauksissa:
-

Säätiön sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa
Henkilötietoja tarvitaan mahdollisten rikos- tai siviilioikeudellisten vastuukysymysten
selvittämisessä
Henkilötietoja tarvitaan työsuhteeseen liittyvien seikkojen varmentamiseen ja/tai selvittämiseen
Henkilötietoja tarvitaan rekisteröityjen henkilöiden etujen turvaamiseksi
Työnhakijoiden henkilötietoja säilytetään, kunnes rekrytointiprosessi on päättynyt ja korkeintaan
24 kuukautta sen jälkeen

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia
virheellisen, vanhentuneen, tarpeettoman tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista. Siltä osin
kuin käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on myös oikeus milloin tahansa peruuttaa
suostumuksesi tai muuttaa sitä. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen
peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti kohdassa kaksi (2)
nimettyyn yhteydenotto-osoitteeseen.
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus
henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Valvontaviranomainen Suomessa: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki

10. Miten rekisterin suojaus on järjestetty
Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä
laajuudessa. Kaikki Me-säätiön rekisterin tietoja käyttävät henkilöt ovat allekirjoittaneet
salassapitositoumuksen ja heitä sitoo salassapitovelvollisuus.
Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä tietoverkon
käyttöoikeuskirjautumisella ja käyttäjäkohtaisilla käyttöoikeusmääräyksillä.
Manuaalisesti käsiteltävät tiedot säilytetään valvonnan alaisena kansiossa tai kortistossa, lukituissa
kaapeissa, johon kulkemista valvotaan.
Rekisterinpitäjä edellyttää myös alihankkijoiltaan käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista
suojaamista.

