REKRYTOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
1.

Rekisterinpitäjä
Provesan konserni


FinnSonic Oy
Parikankatu 8, 15170 Lahti
Y-tunnus 1081076-0



Provesan Oy
Lehterintie 8, 36200 Kangasala
Y-tunnus 2400662-6

2.

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Jani Helviö, jani.helvio@finnsonic.com

3.

Rekisterin nimi
Rekrytointirekisteri

4.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on konsernin rekrytointiprosessin toteuttaminen
ja potentiaalisten hakijoiden tietojen tallentaminen myöhempiä rekrytointitarpeita
varten. Henkilötietojen käsittely perustuu konsernin oikeutettuun etuun käsitellä
henkilötietoja rekrytointiprosessin edellyttämällä tavalla. Henkilötietoja käsitellään
henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

5.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia rekrytointiprosessin ja työtehtävän kannalta
tarpeellisia tietoja hakijasta
 nimi ja yhteystiedot
 työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot
 haastatteluun ja henkilöarviointeihin liittyvät tiedot
 mahdolliset muut hakijan itsensä antamat tiedot
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6.

Rekisteröidyn informointi
Työnhakijaa informoidaan henkilötietojen käsittelystä FinnSonicin nettisivuilla.

7.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavien tietojen ensisijainen tietolähde on työnhakija. Lisäksi
tiedot koostuvat työhönottoprosessissa tallennetuista tiedoista.

8.

Luovutukset rekisteristä
Henkilötietoja voivat käyttää rekrytointiprosessiin osallistuvat henkilöt, myös
ulkopuoliset rekrytointikonsultit. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9.

Suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa. Sähköisessä
muodossa olevat tiedot säilytään tietojärjestelmissä. Rekisterin tietojen
käyttöoikeus on rajattu tietyille rekrytointiprosessiin osallistuville henkilöille.

10. Tietojen säilytysaika
Työnhakijoiden tietoja säilytetään enintään 24 kuukautta

11. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkista itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut
tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja poistamista.

Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus, johon
tietojen rekisteröinti on perustunut, ja pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.
Yllämainitut pyynnöt voi osoittaa kohdassa 2 mainitulle henkilölle.

Rekisteriseloste on laadittu 15.6.2018 ja sitä päivitetään tarvittaessa.
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