Työnhakijarekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä
Suomen Vuokramestarit Oy, y-tunnus: 2135039-2, Ollilantie 4, 90440 Kempele
2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Markus Leskinen, puh 050 5020 788, markus.leskinen@svm.fi
4 Rekisterin nimi
Työnhakijoiden rekisteri (työhakemus svm.fi tai sähköposti).
5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten.
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Suomen Vuokramestarit Oy:lle tietonsa jättäneiden
henkilöiden tietojen tallentaminen ja esillesaanti henkilön tietoja vastaavien työpaikkojen
vapautuessa. Tietoja käytetään näiden vapaiden työpaikkojen täyttämiseksi.
Tietoja kerätään työhakemuksien käsittelyjä varten ja käsittelyperuste on työhakemus
(peruste yllä).

6 Rekisterin tietosisältö
Rekisteri pitää sisällään Suomen Vuokramestarit Oy:n työnhakijoiden henkilötietoja, joita ovat
svm.fi -palvelun ”Jätä Hakemus” lomakkeen seuraavat tiedot:
Etunimi
Sukunimi
Sukupuoli
Syntymäaika
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelin töihin
Matkapuhelin
Sähköpostiosoite
Kielitaito
Ajokortti
Oma auto käytössä
Sopiva työsuhteen tyyppi
Kiinnostavat työtehtävät
Aiempi työkokemus
CV (vapaaehtoinen)
Valokuva (vapaaehtoinen)
Koulutus
ATK-osaaminen
Lyhyt kuvaus itsestä
Mistä kuullut Suomen Vuokramestareista
Saako hakemusta käyttää muissa kuin spesifioidussa työpaikkailmoituksessa
Sekä muut mahdolliset työnhakijan antamat tiedot.
7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Suomen Vuokramestarit Oy luovuttaa tietoja työnhakijan suostumuksella Suomen Vuokramestarit
Oy:n asiakkaille työtehtäviin sopivien hakijoiden valitsemiseksi.
8 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EEA alueen ulkopuolelle.
10 Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi
hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään
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koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti,
allekirjoitettuna kuvallisen henkilötodistuksen kanssa (esim. kopio ajokortista) rekisterinpitäjän
yhteyshenkilölle.
11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä.
Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja
ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään
koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.
12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös
oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle,
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä,
automaattista päätöksentekoa ja profilointia.
13 Tietojen poistaminen ja säilytysaika
Suomen Vuokramestarit Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää
liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Suomen
Vuokramestarit Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun
tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa
määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää
Suomen Vuokramestarit Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta
turvasuojaamispäätöstä tiedoille.
14 Rekisterin suojaus
Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ulkopuolisilta.
15 Tietosuojaselosteen hyväksyntä
Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 17.05.2018
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