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TIETOSUOJASELOSTE – TYÖNHAKIJAT

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten käsittelemme työnhakijoiden

henkilötietoja rekrytointiprosessissamme. Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii

yhtiö, josta haet työpaikkaa, ja se on yksi kohdassa yksi (1) luetelluista

rekisterinpitäjistä.

1 REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterinpitäjä Ahlström Capital Oy (jäljempänä ”Ahlström

Capital” tai ”me”)

Y-tunnus 1670034-3

Osoite Eteläesplanadi 14, 00131 Helsinki

Puhelinnumero +358 10 888 18

tai

Rekisterinpitäjä A. Ahlström Kiinteistöt Oy (jäljempänä

”Ahlström Kiinteistöt” tai ”me”)

Y-tunnus 2566575-4

Osoite Laviantie 22, 29600 Noormarkku

Puhelinnumero +358 50 518 3677

tai

Rekisterinpitäjä Ahlström Konsernipalvelut Oy (jäljempänä
”Ahlström Konsernipalvelut” tai ”me”)

Y-tunnus 2581366-5
Osoite Laviantie 22, 29600 Noormarkku
Puhelinnumero +358 40 094 5518

2 YHTEYSHENKILÖ

Nimi Outi Kaivo-oja, HR-johtaja

Sähköposti outi.kaivo-oja@ahlstromcapital.com

Puhelinnumero +358 40 094 5518
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3 OIKEUSPERUSTE JA KÄSITTELYN TARKOITUS

Käsittelemme henkilötietojasi rekrytoinnin toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettujen etujen

toteuttaminen. Oikeutettu etu perustuu meidän ja työnhakijan väliseen

suhteeseen, joka syntyy työnhakijan jättäessä työhakemuksen.

Rekrytointiprosessin yhteydessä voimme myös suostumuksesi

perusteella käsitellä henkilötietojasi soveltuvuusarvion toteuttamiseksi.

Henkilötietojasi voidaan käsitellä sopimuksen solmimiseen, jos

rekrytointiprosessi johtaa työsuhteeseen.

Henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

4 KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja rekisteröidyistä:

 yhteystiedot kuten nimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite

ja puhelinnumero;

 tietoa opinnoistasi sisältäen suoritetut tutkinnot sekä tutkinnon

suorituspäivämäärät;

 tietoja työhistoriasta sisältäen nykyisen ja aikaisemmat

työnantajat, tittelit ja työnkuvaukset;

 tietoja kielitaidosta;

 referenssit; ja

 muita rekisteröidyn vapaaehtoisesti tai oma-aloitteisesti

toimittamat tiedot.

5 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Käsittelemme henkilötietoja rekrytointiprosessin ajan. Voimme

kuitenkin lain edellyttämissä tilanteissa säilyttää tiettyjä henkilötietoja

pidempään.

Voimme suostumuksesi perusteella tallentaa hakemuksesi

maksimissaan kahdeksi vuodeksi tulevia rekrytointiprosesseja varten.
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6 MITEN TIETOA KERÄTÄÄN

Pääsääntöisesti keräämme tiedot sinulta itseltään rekrytointiprosessin

aikana työhakemusten ja työhaastattelujen kautta. Suostumuksellasi

henkilötietoja voidaan kerätä myös kolmansilta osapuolilta, kuten

soveltuvuusarvioinnin suorittavalta palveluntarjoajalta. Henkilötietoja

voidaan kerätä myös suosittelijoiltasi.

7 TIETOJEN LUOVUTTAMINEN TAI SIIRTO

Käsittelytehtävät voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille

tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Tärkeimpiä toimijoita, joille käsittelytehtäviä on ulkoistettu, ovat

soveltuvuuskokeiden palveluntarjoajat.

8 TIETOJEN SIIRTO EU/ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen

ulkopuolelle.

9 TURVATOIMENPITEET

Henkilötietojasi käsittelevät vain ne henkilöt, jotka on erityisesti

määrätty suorittamaan henkilötietojesi käsittelyä edellyttäviä tehtäviä.

Manuaalinen materiaali säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy

vain erikseen valtuutetuilla henkilöillä. Kaikkia aineistoa käsitteleviä

henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Sähköinen materiaali

tallennetaan järjestelmiin, jotka on suojattu käyttäjätunnuksilla ja

salasanoilla sekä muilla erilaisilla teknisillä suojauksilla. Edellä

mainittujen toimien tarkoituksena on varmistaa henkilötietojen

luottamuksellisuus, tietojen saatavuus ja eheys sekä rekisteröityjen

oikeuksien käyttö.
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10 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröitynä sinulla on tietyt oikeudet EU:n yleisen tietosuoja-

asetuksen 206/679 mukaan. Alta löydät lyhyet kuvaukset näistä

oikeuksista.

Oikeus saada pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada

rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä häntä koskevia

henkilötietoja. Rekisterinpitäjän on toimitettava hänelle jäljennös

käsiteltävistä henkilötiedoista. Oikeuden käyttäminen on

lähtökohtaisesti maksutonta.

Oikeus oikaista tietoja: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että

rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat epätarkat ja virheelliset

henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset

henkilötiedot täydennettyä.

Oikeus vaatia tietojen poistamista: Rekisteröidyllä on tietyissä

tilanteissa, jotka on määritelty tietosuoja-asetuksen artiklassa 17,

oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan itseään koskevat tiedot.

Esimerkiksi jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita

varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä: Tietyissä tilanteissa, jotka on

määritelty tietosuoja-asetuksen artiklassa 18, rekisteröity voi pyytää

rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen

käsittelyä. Oikeus on olemassa esimerkiksi, jos rekisteröity kiistää

henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan

ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden

paikkansapitävyyden.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on tietyissä
tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä eli pyytää, että
niitä ei käsiteltäisi ollenkaan. Kun tietoja käsitellään rekisterinpitäjän
tai kolmannen osapuolten oikeutettujen etujen toteuttamiseksi,
rekisteröity voi vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen
tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Tällöin tietojen käsittely on
lopetettava, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on
olemassa perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja
vapaudet.
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Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Rekisteröidyllä on
oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa
muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle.

Oikeus peruuttaa suostumus: Jos tietojenkäsittely perustuu
suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa
henkilötietojensa käsittelyyn ilmoituksella rekisterinpitäjälle.
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella
ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle: Rekisteröidyllä on
oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo,
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta.

11 YHTEYSTIEDOT JA REKISTERÖIDYN OIKEUKSIEN KÄYTTÖ

Rekisteröity voi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään kaikissa henkilötietojen
käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien
toteuttamiseen liittyvissä tilanteissa. Yhteystiedot kohdassa yksi (1).


