Työnhakijarekisteri ja tietosuojaseloste
Tämä on Elecster Oyj:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
2016/679 (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 09.05.2018. Viimeisin
muutos 22.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Nimi
Osoite
Puhelin
Y-tunnus

Elecster Oyj
PL39 (Sontulantie 382),
37801 AKAA
+358 201 541 211
0290791‐7

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Nimi
Timo Juvonen
Sähköposti timo.juvonen@elecster.fi
Puhelin
+358 40 713 7728

3. Rekisterin nimi
Elecster Oyj:n työnhakijarekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.
Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
• työhakemusten käsittely
• analysointi ja tilastointi
Henkilötietoja säilytetään rekisteröidyn määrittelemän ajan (3, 6 tai 12 kuukautta) tai kunnes
valintaprosessi on päättynyt.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
• nimi, yhteystiedot, syntymäaika
• vapaamuotoinen hakemuksen saateteksti ja lisätiedot
• koulutus- ja työkokemustiedot
• kokemusta ja osaamista kuvaavat tiedot
• toivomukset tulevasta työtehtävästä
• mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään tai
vuokratyötä tarjoavan yrityksen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.
Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja
sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä
tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden
työnkuvaan se kuuluu. Rekisterin tiedot on suojattu jokaisen henkilökohtaisella
käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Manuaalinen aineisto on arkistoituna Elecster Oyj:n lukitussa tilassa.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.
Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa
1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää
kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan
pyynnön.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia
tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja
oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1. mainittuun
osoitteeseen.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

