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Yleistä
Tämä rekisteri - ja tietosuojaseloste koskee työnhakijan henkilötietojen käsittelyä.
Maksuturva toimii tässä yhteydessä rekisterinpitäjänä.

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot
Maksuturva Group Oy, Y-tunnus: 2121703-0, (”Maksuturva”)
Maksuturva ICT Services, Y-tunnus: , 2483599-3, (”Maksuturva ICT”)
Osoite: Mechelininkatu 1 A, 00180 Helsinki, Finland
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Maksuturva Group Tietosuojatiimi, Krista Willman
Puhelinnumero (09) 321 3300
Sähköpostiosoite: privacy@maksuturva.fi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Maksuturva kerää henkilötietoja uusien työntekijöiden rekrytointiprosessin yhteydessä. Rekrytointiprosessin osalta
henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteena on työsopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen
pyynnöstäsi.
Jos olet rekrytointiprosessin yhteydessä antanut suostumuksesi työhakemuksesi säilyttämiseen mahdollisesti
myöhemmin aukeavia tehtäviä varten, henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste rekrytointiprosessin päättymisen
jälkeen on suostumuksesi. Voit koska tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen.
Rekisterin tietoja käytetään seuraavia käyttötarkoituksia varten:
•
•

Työsopimuksen solmimiseen tähtäävät toimenpiteet (kuten rekrytointiprosessin hallinnointi);
Yhteydenpito sinuun rekrytointiprosessin aikana tai sen jälkeen (jos olet antanut suostumukesi
työhakemuksesi säilyttämiseen mahdollisesti myöhemmin aukeavia tehtäviä varten)
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Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää muun muassa seuraavia sinua koskevia henkilötietoja:
•
•
•
•
•
•

Nimi
Yhteystiedot (kotiosoite, puhelinnumero, sähköposti)
Syntymäaika- ja paikka
Kieli
Valkouva (jos toimitettu)
Työhakemuksen yhteydessä (tai muutoin rekrytointiprosessin yhteydessä) annetut muut tiedot kuten tiedot
koulutuksesta, työkokemuksesta, suosittelijoista, käydyistä kursseista ja tässä yhteydessä toimittamat
asiakirjat kuten ansioluettelot
Toiveet (kuten palkkatoive, työnalkamispäivämäärä ja vastaavat tiedot)

•

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään sinulta itseltään rekrytointiprosessin yhteydessä.

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät
Henkilötietojasi käsitellään ainostaan Maksuturvan tai Maksuturvan valitseman yhteistyökumppanin toimesta.

Henkilötietojen siirtäminen
Henkilötietojasi ei siirrettä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit
Säilytämme henkilötietojasi lähtökohtaisesti vain niin kauan, kun kyseiset tiedot ovat tarpeen niiden käsittelyn
tarkoitusta (rekrytointiprosessia) varten, kuitenkin korkeintaan 6 kuukautta hakemuksen vastaanottamisesta.
Jos olet rekrytointiprosessin yhteydessä antanut suostumuksesi työhakemuksesi säilyttämiseen mahdollisesti
myöhemmin aukeavia tehtäviä varten, voimme säilyttää hakemustasi kuuden kuukauden ajan rekrytointipäätöksen
tekemisestä.

Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on seuraavat oikeudet koskien henkilötietojasi:
•

Oikeus saada pääsy henkilötietoihisi
Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi sekä oikeus saada pääsy
tietoihisi. Pyyntö saada pääsy henkilötietoihisi on tehtävä osoitteeseen: privacy@maksuturva.fi tai kirjallisesti
osoiteeseen Mechelininkatu 1 A, 00180 Helsinki, Finland.
Mikäli teet pyynnön sähköisesti, etkä ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti
käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla.
Mikäli pyydät useampia jäljennöksiä henkilötietojen toimittamisesta aiheutuvista hallinnollisista
kustannuksista voidaan periä kohtuullinen maksu. Mikäli henkilöllisyyttäsi ei voida luotettavasti todentaa, on
Maksuturvalla oikeus pyytää lisätietoja henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.
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•

Oikeus henkilötietojesi oikaisemiseen
Sinulla on oikeus vaatia, että Maksuturva oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset tai epätarkat
tiedot. Tietyissä tietosuoja-asetuksessa mainituissa tilanteissa, kuten jos peruutat suostumuksesi ja
henkilötietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella, henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti tai
henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus ei ole enää olemassa, sinulla on oikeus pyytä Maksuturvaa poistamaan
sinua koskevia henkilötietoja. Oikaisupyyntö tai pyyntö henkilötietojesi poistamiseen on tehtävä osoitteeseen
osoitteeseen: privacy@maksuturva.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Mechelininkatu 1 A, 00180 Helsinki,
Finland.

•

Oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen
Tietyissä tietosuoja-asetuksessa mainituissa tilanteissa, kuten esimerkiksi jos henkilötietosi eivät mielestäsi
ole oikein, käsittely on lainvastaista tai Maksuturva ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn
tarkoituksiin mutta tarvitset itse niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi,
sinulla on oikeus vaatia, että Maksuturva rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Pyyntö henkilötietojesi
käsittelyn rajoittamiseen on tehtävä osoitteeseen: privacy@maksuturva.fi tai kirjallisesti osoitteeseen
Mechelininkatu 1 A, 00180 Helsinki, Finland.

•

Oikeus siirtää henkilötietojasi järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada sinua koskevia henkilötietoja, jotka olet toimittanut Maksuturvalle, jäsennellyssä,
yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle Maksuturvan estämättä mikäli tämä on teknisesti mahdollista. Pyyntö henkilötietojesi
siirrosta on tehtävä osoitteeseen: privacy@maksuturva.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Mechelininkatu 1 A,
00180 Helsinki, Finland.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Maksuturva pyrkii ratkaisemaan kaikki henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät erimielisyydet suoraan sinun kanssasi. Jos
et kuitenkaan ole tyytyväinen tapaan, jolla Maksuturva käsittelee henkilötietojasi sinulla on oikeus tehdä tästä valitus
valvontaviranomaiselle eli Tietosuojavaltuutetun toimistolle.
Tietosuojavaltuutettu
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Puhelinnumero: 029 56 66700

Henkilötietojen antamatta jättämisen seuraukset
Jos et toimita Maksuturvalle henkilötietojasi, Maksuturva ei pysty toteuttamaan työsopimuksen tekemistä edeltäviä
toimenpiteitä eikä sinua välttämättä voida palkata.

Muutokset tietosuojaselosteeseen
Maksuturva pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta milloin vain ilmoittamalla tästä
kotisivuillaan. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Ajankohtainen versio
tietosuojaselosteesta löytyy aina Maksuturvan kotisivuilta.

