2.5.2018

Tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
1 Rekisterinpitäjä
Devecto Oy (Y-FI26161849)
Vapaaherrantie 2
40100 Jyväskylä
2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Marja Kettunen
marja.kettunen@devecto.com
050 40900 40
3 Rekisterin nimi
Devecto Oy:n rekrytointirekisteri
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteri sisältää Devecto Oy:ltä työ‐ tai harjoittelupaikkaa hakeneiden henkilöiden tiedot
yrityksen rekrytointia varten. Täyttämällä työhakemuksen työnhakija hyväksyy tietojen
tallennuksen ja niiden käytön. Työhakemustietojen säilytysaika on 12 kuukautta sen saapumisen
jälkeen. Työnhakemustiedot ovat aina luottamuksellisia, eikä niitä paljasteta henkilöille, jotka ovat
rekrytointiprosessin ulkopuolella. Luottamuksellisuus viittaa siihen, että työhakemustiedot ovat
saatavilla vain henkilöille, joilla on oikeus käsitellä tietoja.
Devecto Oy voi poistaa työhakemuksen harkintansa mukaan. Hakemus voidaan myös poistaa tai
muuttaa hakijan pyynnöstä. Hakemuksen hylkäämistä tai muuttamista koskeva pyyntö on
toimitettava työhakemuksessa mainitusta sähköpostiosoitteesta rekisterinpitäjälle.
5 Rekisterin tietosisältö
Tiedot saadaan tulleista työhakemuksista:
Hakijan perustiedot (nimi, yhteystiedot, syntymäaika)
Hakijan koulutus ja työkokemus
Hakijan mieltymykset tulevasta työllisyydestä
Kuvaus hakijan kokemuksesta ja osaamisprofiilista
Hakijan toimittamat lisätiedot
6 Säännönmukaiset tietolähteet
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Tiedot saadaan työnhakijoilta itseltään. Työnhakijan itsestään lähettämät tiedot tallennetaan
rekisteriin.
7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta Devecto Oy:n ulkopuolelle.
8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä, mutta osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai
ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
9 Rekisterin suojauksen periaatteet
ATK-aineistoon ei pääse käsiksi yrityksen verkon ulkopuolelta eli organisaation ulkopuolisilla ei ole
pääsyä aineistoon. Organisaation sisällä käyttöoikeudet on rajattu niin, että vain asianosaisilla on
oikeudet ko. tietoja sisältäville verkkolevyille tai sähköpostikansioon.
10 Tarkastusoikeus
Henkilöllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Devecto
Oy:n asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa
asiakirjassa. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkastuspyynnön myös
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua todistamaan
henkilöllisyytensä, sillä rekisterinpitäjä saa antaa tiedot vain rekisteröidylle itselleen. Tietoja
pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimeksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat: nimi, osoite,
sähköpostiosoite, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa. Tarkastusoikeuden käyttäminen
samoihin tietoihin on maksutonta vain, jos kahden tarkastuspyynnön välinen aika on yli yhden
vuoden (12 kuukautta)
11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen henkilötieto tai poistamaan tiedot
rekisteristä. Korjaaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta
korjaus- tai poistopyynnön ylläpitäjän yhteyshenkilölle ja esittämällä oikeita asiakirjoja (CV,
työhakemus) vanhojen asemesta (korjaamisen tapauksessa). Lähettämällä pyynnön sähköpostitse
rekisteröidyn tulee esittää tiedon etsimiseen tarpeelliset seikat: etu- ja sukunimi.
12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin em. tarkoituksiin.

