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Kiertokaari Oy:n rekrytointirekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kiertokaari Oy
Ruskoniityntie 10
90620 Oulu
050 316 6505
2. Yhteyshenkilö
Toimitusjohtaja
Tietosuojavastaava
Sami Hirvonen
Antero Kiljunen
Ruskoniityntie 10
Ruskoniityntie 10
90620 Oulu
90620 Oulu
040 703 4776
050 316 6889
3. Henkilötietojen käsittelyn Henkilötietoja käsitellään rekrytointiprosessin suorittamista, hakijoiden
tarkoitukset ja oikeusperuste arviointia ja yhteydenpitoa varten.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Kiertokaari Oy:n oikeutettu etu käsitellä työnhakijan hakemusvaiheessa antamia tarpeellisia
henkilötietoja rekrytointia varten, tai tilanteesta riippuen työnhakijan
antama suostumus (esimerkiksi soveltuvuustesteihin).
4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää vain käyttötarkoituksen kannalta perustellut henkilötiedot, joita ovat:
- Tunnistetiedot: nimi ja henkilötunnus
- Yhteystiedot
- Haettu tehtävä, toimipaikka ja mahdollinen aloitusajankohta
- Opiskelu ja koulutustiedot
- Työkokemus
- Palkkatoivomus
- Mahdolliset muut rekisteröidyn antamat tiedot
5. Säännönmukaiset tietoläh- Rekisterin henkilötiedot kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.
teet
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6. Henkilötietojen siirrot ja Työnhakijoista kerättyjä henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta
luovutukset
Kiertokaari Oy:n ulkopuolelle.
Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita. Alla
listatut tahot toimivat rekisterinpitäjän lukuun henkilötiedon käsittelijöinä:
- IT-järjestelmien toimittajat
- Taloushallinto- ja palkanlaskentapalvelun tarjoajat
- IT-palveluiden toimittajat
7. Henkilötietojen siirto EU:n Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
tai ETA:n ulkopuolelle
8. Henkilötietojen säilytysaika Henkilötietoja säilytetään rekrytointiprosessin ajan, minkä jälkeen palkatun henkilön tiedot voidaan siirtää osaksi Kiertokaari Oy:n henkilöstörekisteriä. Hakijoiden henkilötietoja säilytetään rekrytointiprosessin jälkeen kaksi vuotta mahdollisten valitusten käsittelemiseksi.
Rekisterinpitäjä arvioi henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai
oikaistaan viipymättä.
9. Rekisterin suojauksen peri- Henkilötietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat ko. tieaatteet
toja työtehtäviensä hoitamiseen. Henkilötietoja sisältävät dokumentit
säilytetään lukituissa tiloissa.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilötietoja sisältävät järjestelmät sijaitsevat lukituissa tiloissa ja järjestelmiin on käyttäjäkohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Järjestelmiä voivat käyttää vain nimetyt ko. järjestelmää työtehtäviinsä tarvitsevat henkilöt. Järjestelmien tietoturva on varmistettu teknisin ja hallinnollisin keinoin.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat henkilötietonsa, oikeus vaatia
virheellisen henkilötiedon oikaisua ja oikeus vaatia henkilötietojen poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa antamansa suostumukset sekä oikeus vastustaa tai pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
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