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Tietosuojaseloste - työnhakijarekisteri
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä
Viherrakennus Oy Keijo Sakaranaho (työ- ja markkinointinimi ViherRakennus Oy)
Y-tunnus: 0813171-8
osoite: Haaransuontie 9, 90240 Oulu
p. 010 526 4640
sähköposti: toimisto@viherrakennus.com

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö
sähköposti: myynti@viherrakennus.com

Henkilörekisterin nimi
Työnhakijarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:
- Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
Sopimuksen täytäntöönpano tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden totetuttaminen rekisteröidyn
pyynnöstä.
Henkilötietoja käsitellään työhakemusten vastaanottamiseksi ja käsittelemiseksi, työnhakijoiden
arvioimiseksi ja valitsemiseksi sekä rekrytointiprosessiin liittyvien tarpeiden täyttämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.
Tiedot kerätään lähetetystä hakemuksesta liitteineen, työhaastattelutilanteessa ja muista
rekrytointiprosessiin liittyvistä yhteydenpidoista (esim. puhelin, s-posti).

Käsiteltävät henkilötiedot
ViherRakennus Oy käsittelee työnhakijoiden eli rekisteröityjen henkilö- ja yhteystietoja sekä muita
tietoja, jotka ovat tarpeen työnhakijan soveltuvuuden arvioimiseksi haettuun tehtävään. Tällaisia
tietoja voivat olla esimerkiksi:
• nimi, syntymäaika, yhteystiedot, tutkinnot ja koulutus, erityisosaaminen, lupakortit, nykyinen
tehtävä ja aikaisemmat tehtävät ja niiden kuvaus, suosittelijat
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Henkilötietojen luovuttaminen
Tietoja luovutetaan erilaisiin järjestelmiin liittyen järjestelmätoimittajien pilvipalveluihin, joissa
tapauksissa järjestelmätoimittaja toimii EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisena henkilötietojen
käsittelijänä. Näitä järjestelmiä ovat mm. sähköpostijärjestelmä ja pilvitallennuspalvelut.
Työnhakijarekisterin henkilötietoja käsittelevät yrityksessä toimitusjohtaja ja esimiehet. Valitun
henkilön tiedot siirretään ViherRakennus Oy:n työntekijärekisteriin (Tietosuojaseloste työntekijärekisteri).
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaus
A Manuaalinen aineisto:
Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen,
muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän
tarvitsee työtehtävissään.
Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukittavassa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain
tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.
B Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan
toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja..

Tietojen säilytysaika
Tiettyyn tehtävään lähetettyjä hakemuksia sekä avoimia hakemuksia säilytetään hakijarekisterissä
kahden (2) vuoden ajan. Haastattelumuistiinpanot ja muut tiedot hakijasta, jotka eivät sisälly
työhakemukseen, hävitetään, kun valinta työtehtävään on suoritettu. Valitun henkilön tietoja
käsitellään ViherRakennus Oy:n Työntekijärekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti.

Profilointi
Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos
käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.
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Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat
lisätiedot.
Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai
b. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva
tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot,
että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse osoitteeseen:
myynti@viherrakennus.com tai postitse osoitteeseen ViherRakennus Oy, Haaransuontie 9, 90240
Oulu.
Yritys voi tarpeen mukaan pyytää rekisteröityä toimittamaan lisätietoja, jotka ovat tarpeen
rekisteröidyn henkilöllisyyden varmistamiseksi.
Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 6.9.2022 (korvaa 4.2.2019 laaditun)
ViherRakennus Oy:lla on oikeus muuttaa ajoittain tämän tietosuojakäytännön tietoja sekä käytäntöään
käsitellä asiakkaidensa henkilötietoja. Suosittelemme lukemaan selosteen säännöllisesti.
.
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