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3. Rekisterin nimi
Rekrytointirekisteri
4. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Tukikohta ry:n rekrytointeihin liittyvä
päätöksenteko sekä yhteydenpito työnhakijaan rekrytointiprosessin aikana ja tämän
informointi prosessin etenemisestä.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on suostumus.
5. Mitä tietoja käsittelemme?
Käsittelemme työnhakijan itse ilmoittamia tietoja kuten tämän ansioluettelossa ja
hakemuksessa annettuja tietoja, tämän toimittamien todistusten ja suosituskirjeiden tietoja
sekä tämän antamia muita tietoja kuten haastattelussa annettuja tietoa. Lisäksi voidaan
käsitellä mahdollisten soveltuvuusarviointien tietoja sekä työnhakijan nimeämien
suosittelijoiden antamia tietoja.
6. Mistä saamme tietoja?
Rekisterin tiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Tietoja voidaan kerätä myös
hakijan itse ilmoittamilta suosittelijoilta.

7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle?
Emme luovuta rekisterin tietoja kolmansille osapuolille tai suoramarkkinointiin.
Hyödynnämme kuitenkin henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita.
Käyttämillemme alihankkijoille ei anneta pääsyä henkilötietoihin enempää kuin on
välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.
Käyttämistämme alihankkijoista keskeisin on Google, jonka tarjoaman G Suite -palveluun
työnhakijan tietoja tallennetaan. Googlen palvelut sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan
lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.
Henkilötietoja saatetaan joskus käsitellä Tukikohta ry:n työasemalla esimerkiksi silloin, kun
Tukikohta ry:n edustaja tulostaa työnhakijan hakemuksesta paperiversion. Olemme
ulkoistaneet järjestön työasemien varmuuskopionnin ulkopuoliselle PH Solutions Oy
Powerhouselle, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle työasemalla käsiteltyjä
henkilötietoja saatetaan työasemalla käsittelyn yhteydessä väliaikaisesti tallentaa.
Henkilötietojen käsittelyssä voidaan hakijan suostumuksella hyödyntää myös
soveltuvuusarviointeihin erikoistunutta yritystä.

8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?
Manuaalista aineistoa tulostetaan vain tarvittaessa. Sellaiset paperitulosteen, joista on
olemassa myös sähköinen versio, tuhotaan käytön jälkeen. Manuaaliset
haastattelumuistiinpanot säilytetään lukitussa kaapissa.
Sähköistä materiaalia säilytetään Googlen tarjoamassa G Suite -palvelussa.
Sen teknisestä suojauksesta, varmuuskopioinnista ja tietoturvasta vastaa järjestelmän
toimittaja Google. Järjestelmän omistajan palvelimet sijaitsevat fyysisesti suojatussa tilassa.
Työasemat on suojattu salasanalla. Silloin kun henkilötietoja käsitellään työasemalla, tiedot
poistetaan työasemalta välittömästi sen jälkeen, kun tietoja ei työasemalla enää tarvita.
Työaseman automaattiset varmuuskopiot poistuvat 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun
tiedot on poistettu työasemalta. Varmuuskopiointijärjestelmän tarjoaa ja sen teknisestä
suojauksesta ja tietoturvasta vastaa PH Solutions Oy Powerhouse. Palveluntarjoajan
palvelimet sijaitsevat fyysisesti suojatuissa tiloissa ja edellyttävät vahvaa tunnistautumista.
Henkilötietoja sisältävän sidosryhmärekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne
työntekijämme, jotka työnsä puolesta osallistuvat kyseiseen rekrytointiin ja joilla on sitä
kautta tarve käsitellä tietoja.
Tiettyyn tehtävään tulleiden hakemusten osalta yli 2 vuotta vanhat tiedot poistetaan
rekisteristä kahdesti vuodessa kesä-heinäkuussa ja joulu-tammikuussa. Näin ollen tietoja
säilytetään rekisterissä enintään 30 kuukautta siitä, kun auki laitettu työtehtävä on täytetty.
Avointen hakemusten osalta tietoja säilytetään enintään 12 kuukautta.

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 tai muuttaa sitä.
Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) 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 muita käsittelytoimia. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se
erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Voimme kieltäytyä toteuttamasta
vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.
Tukikohta ry voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan
rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.
10. Kehen voit olla yhteydessä?
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetyille yhteyshenkilöille.
11. Tietosuojaselosteen muutokset
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä.
Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten
sähköpostitse tai laittamalla nettisivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte
säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 16.12.2019.

