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Rekisteröidyt
Rekisteriin tallennetaan tietoja työntekijöitä etsivien työnantajien yhteyshenkilöistä.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Palvelun tarkoitus on tarjota työnantajille mahdollisuus ilmoittaa avoimista työpaikoista
työnhakijoille. Työn ilmoittajalta kysytään työilmoitukseen liittyvän yhteyshenkilön tietoja.
Työilmoitukseen yhteydessä ilmoitetut tiedot voidaan julkaista palvelussa ja niitä voidaan käyttää
pyytämään työilmoitukseen liittyviä lisätietoja.
Käsittelyn perusteena on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojensa käyttöön tätä tarkoitusta
varten. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Rekisteriin tallennetut tiedot ja tiedonlähteet
Palveluun tallennetaan seuraavia henkilötietoja: yhteyshenkilön nimi, yhteyshenkilön
sähköpostiosoite ja työnantajan nimi. Työn ilmoittaja voi halutessaan lisätä ilmoitukseen myös
muita henkilötietoihin verrattavissa olevia tietoja.
Palveluun ilmoitetut henkilötiedot säilyvät palvelussa kunnes ne pyydetään poistamaan tai kun
palvelun ylläpitäjä poistaa ne osana palvelun ylläpitotoimia.
Palvelun käytöstä jää lisäksi anonyymiä tilastointia varten työn ilmoittajan selain, IP-osoite ja
paikkatieto (maan tarkkuudella).
Tietolähteet
Palveluun tallennettavat tiedot saadaan yksinomaan työn ilmoittajalta. Tietoja ei kerätä muista
lähteistä.
Tietojen luovutus
Kaikki palveluun ilmoitetut tiedot voidaan julkaista palvelussa sen tarkoituksen mukaisesti.
Työilmoituksen tiedot ovat sivuston käyttäjien nähtävissä ylläpitäjän hyväksymisajankohdasta
työilmoituksen viimeiseen aukiolopäivään asti.

Palveluun tallennettuja henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
ilman lain velvoittamaa syytä.
Käytämme seuraavia palveluntarjoajia rekisterin ylläpitoon ja käsittelyyn:
Neutech / Planeetta Internet Oy (tietosuojaseloste)
Nämä tahot tallentavat ja säilyttävät henkilötietoja. Palveluntarjoajilla ei ole oikeutta tarkastella
tietoja, ellei se ole välttämätöntä palvelun toimivuuden takaamiseksi.
Lisäksi käytämme alihankkijoita palvelumme kehittämiseen. Alihankkijat eivät käsittele tietojasi,
mutta heillä on pääsy tietokantoihimme. Kyseiset alihankkijat tai näiden palveluksessa olevat
henkilöt saattavat nähdä rekisterimme tietoja. Alihankkijoitamme sitoo salassapito- ja
vaitiolovelvollisuus.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Palvelu ja palveluun tallennetut tiedot on tallennettu suojattuun järjestelmään. Järjestelmän käyttö
edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Henkilökohtaisia tunnuksia jaetaan vain
palvelun ylläpitäjän määräämille henkilöille sekä niille alihankkijoiden työntekijöille, joiden
työnkuva sen vaatii. Järjestelmä on suojattu myös teknisesti.
Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu palvelimelle lukitussa tilassa, jonne pääsy
asiattomilta on estetty.
Oikeutesi
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, vaatia virheellisen tiedon
oikaisua sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Henkilötietojen käsittely
perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua
antamansa suostumus sekä pyytää kyseisten tietojen poistamista.
Yllä mainittu tietosuojasta vastaava yhteyshenkilö vastaa pyyntöihin, jotka koskevat tietojen
tarkastamista, korjaamista tai poistamista.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon,
jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on toimittu EU:n yleisen tietosuojaasetuksen vastaisesti.

