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Rekisterin nimi
 

Työnhakijarekisteri

Oikeusperuste ja
henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus. Onko tietojen
antaminen lakisääteinen tai
sopimukseen perustuva
vaatimus
 

Mestarit Henkilöstöpalvelut Oy käsittelee työnhakijan henkilötietoja
rekrytointiprosessin ja siihen liittyvien asioiden hoitamiseksi.

Oikeutetun edun peruste
 

Käsittely perustuu oikeutettuun etuun ja tästä on tehty vaatimusten
mukainen tasapainotesti.

Kyseessä olevat
henkilötietoryhmät
 

Rekisteröidyistä kerätään ja käsitellään seuraavia henkilötietojen
kategorioita:

Henkilön perustiedot, esimerkiksi etu- ja sukunimet, yhteystiedot
(puhelinnumero, sähköposti, osoite) ja kansalaisuus.

Koulutustiedot, esimerkiksi tutkinnot, erityistaidot, osaamiset, kielitaito ym.

Työkokemus, esimerkiksi tiedot, kuten työlupa, työhistoria ja suosittelijat.

Työnhakuun ja työllistymiseen liittyvät tiedot, esimerkiksi työnhaun tilanne,
toiveet työpaikkaan liittyen, mahdolliset henkilö- ja soveltuvuusarviointeihin
liittyvät tiedot, valokuva ja käytettävyystiedot, sekä mahdolliseen
turvallisuusselvitykseen tarvittavat tiedot, että mahdolliset työnhakuun
liittyvät kiinnostuksen kohteet.

Rekisteröidyn edellä yksilöityjen henkilötietokategorioiden tietojen
muutostiedot.

Vastaanottajat ja
vastaanottajaryhmät
 

Rekisterinpitäjän henkilöstö ja asiakkaat ja TE-toimisto.

Suostumus
 

Rekisterin tietosisältö
 

Rekisteröidyistä kerätään ja käsitellään seuraavia henkilötietojen
kategorioita:

Henkilön perustiedot, esimerkiksi etu- ja sukunimet, yhteystiedot ja
kansalaisuus.

Koulutustiedot, esimerkiksi tutkinnot, erityistaidot, osaamiset, kielitaito ym.

Työkokemus, esimerkiksi tiedot, kuten työlupa, työhistoria ja suosittelijat.

Työnhakuun ja työllistymiseen liittyvät tiedot, esimerkiksi työnhaun tilanne,
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toiveet työpaikkaan liittyen, mahdolliset henkilö- ja soveltuvuusarviointeihin
liittyvät tiedot, valokuva ja käytettävyystiedot, sekä mahdolliseen
turvallisuusselvitykseen tarvittavat tiedot, että mahdolliset työnhakuun
liittyvät kiinnostuksen kohteet.

Muut työnhakuasiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot, esimerkiksi
ajokorttitiedot, julkishallinnon palvelutuotantoon liittyvät tiedot, toiminnan
kehittämiseen liittyvät asiakaskokemuskyselyiden vastaukset.

Rekisteröidyn edellä yksilöityjen henkilötietokategorioiden tietojen
muutostiedot.

Säännönmukaiset
tietolähteet
 

Työnhakijaa koskevat henkilötiedot kerätään ja päivitetään ensisijaisesti
työnhakijalta itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää esim.
Likeit -työnhakulomake, verkkosivujen lomake, asiointipalvelun CV-profiili,
asiakaskokemuskyselyt ja muut palautelomakkeet. Työnhakijan
suostumuksella henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös muualta,
kuten rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta, työnhakua tukevia palveluja
tarjoavilta yrityksiltä tai viranomaisilta.

Työnhakijan henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös ilman
rekisteröidyn suostumusta lainsäädännön sallimissa tilanteissa.

Henkilötietojen
säilyttämisaika
 

Työnhakijan henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen
tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi,
kuitenkin enintään yhden vuoden ajan työnhaku- tai rekrytointiprosessin
päättymisen jälkeen. Yhden (1) vuoden säilytysaika perustuu
työhönottotilanteessa soveltuviin kanneaikoihin, kuten naisten ja miesten
välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaiseen kanneaikaan.

Tietojen säännönmukaiset
luovutukset
 

Työnhakijan suostumuksella voidaan työnhaun kannalta tarpeellisia
henkilötietoja luovuttaa sellaiselle työnantaja-asiakkaalle, jonka
toimeksiantoon työnhakija on ehdolla.

Lisäksi henkilötietoja voidaan siirtää sellaisille rekisterinpitäjän
yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän
lukuun ja rekisterinpitäjän ohjeistamana. Rekisterinpitäjän
yhteistyökumppanilla ei tällöin ole oikeutta käsitellä henkilötietoja omaan
lukuunsa.

Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
 

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen
tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn
tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta
tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuojalainsäädännön
vaatimuksia.

Rekisterin suojauksen
periaatteet A: Manuaalinen
aineisto
 

Manuaalisesti ylläpidettävät ja käsiteltävät aineistot sijaitsevat lukituissa
tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne erikseen määritellyt ja
yksilöidyt henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisterissä
olevien henkilötietojen käsittelyä. Rekisterin tietojen suojaamisessa ja
käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita,
viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin suojauksen
periaatteet B: ATK:lla
käsiteltävät toiminnot
 

Rekisterinpitäjällä on käytössä asianmukaisia teknisiä ja hallinnollisia
tietoturvatoimenpiteitä henkilötietojen suojan varmistamiseksi. Sähköisesti
käsiteltävät tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla
tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Rekisterin
tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä
ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Evästeet
 

Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän
tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät
vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön
ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan
käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta
ja sisältöä.
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Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja
markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden
optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.
Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä
mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän
täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

- vierailijan IP-osoite
- vierailun ajankohta
- selatut sivut ja sivujen katseluajat
- vierailijan selain

Sinun oikeutesi
Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää
evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat
selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo
tallennettujen evästeiden poistamisen.

Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

GOOGLE ANALYTICS
Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka
tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin
suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen
käyttäjään tai henkilöön.

Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmätieto- ja aihepiiritiedon keräys
(Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä,
sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä
asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa
https://www.google.com/settings/ads

Google Analytics seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä Chrome-
selaimen lisäosalla.

Automaattinen käsittely ja
profilointi
 

Tarkastusoikeus, eli oikeus
saada pääsy
henkilötietoihin.
 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena Mestarit Henkilöstöpalvelut Oy:lle.
Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen
suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys rekisterinpitäjän
yhteyshenkilöön.

Oikeus siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen
 

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää omat tietonsa järjestelmästä toiseen.

Siirtopyyntö tulee tehdä allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä Mestarit
Henkilöstöpalvelut Oy:lle.

Oikeus vaatia tiedon
korjaamista
 

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on
oikaistava, poistettava tai täydennettävä.

Korjauspyyntö tulee tehdä allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä Mestarit
Henkilöstöpalvelut Oy:lle.

Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä
perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä.

Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai
jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin
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vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden
vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen
tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Rajoittamisoikeus
 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista esim. jos
rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheelliset. Pyyntö tulee tehdä
allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä Mestarit Henkilöstöpalvelut Oy:lle.

Vastustamisoikeus
 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevia henkilötietoja sekä
rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.
Pyyntö tulee tehdä allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä Mestarit
Henkilöstöpalvelut Oy:lle.

Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle
 

Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu
tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu
valvontaviranomaiselle.

Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen
asuinpaikka tai työpaikka.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet
 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely
suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen
anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi
työsuhteen päätyttyä.
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