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TIETOSUOJASELOSTE, Rekrytointi
Tietosuoja on perusoikeus, jolla turvataan yksityisyyden, oikeuksien ja vapauksien toteutuminen henkilötietoja
käsitellessä. Olemme Meitassa sitoutuneet huolehtimaan käsittelemiemme henkilötietojen tietosuojasta sekä
noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaisesti, kuinka ja millaisin edellytyksin käsittelemme henkilötietoja toiminnassamme. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä saat rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä. Rekisteröidyn oikeuksia koskevissa
kysymyksissä ota yhteyttä tietosuojavastaavaan.

1. Rekisterinpitäjä
Meidän IT ja talous Oy
PL 18
53101 LAPPEENRANTA

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
HR-asiantuntija
Susanna Mäkiniemelä
p. 040 7740299
susanna.makiniemela@meita.fi

3. Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava
Tietosuojavastaava
Eija Nykyri
p. 013 339 0736
tietosuojavastaava@meita.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet
Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi?
Henkilötietoja käsitellään Meitan rekrytointien toteuttamiseksi. Rekrytointiprosessin tarkoituksena on valita työnhakijoiden joukosta Meitan tarpeisiin sopivat henkilöt.
Rekrytointiin liittyvän tietojen käsittelyn yhteydessä ei tehdä automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn
perustuvia päätöksiä, joilla on oikeusvaikutuksia henkilöihin tai jotka vaikuttavat henkilöihin merkittävästi,
eikä henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointia (profilointia).
Millä perusteilla saamme käsitellä henkilötietojasi?
Henkilötietojen käsittely perustuu työnhakijan antamaan suostumukseen. Työnhakija voi milloin tahansa
perua antamansa suostumuksensa. Suostumuksen peruminen voi johtaa rekrytointiprosessin peruuntumiseen, koska tarvittavien henkilötietojen käsittely on välttämätön edellytys rekrytointiprosessin suorittamiseksi.
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Rekrytointiprosessin yhteydessä Meita voi pyytää henkilöltä suostumusta henkilö- ja soveltuvuusarvion tai
turvallisuusselvityksen toteuttamiseksi kansallisen sääntelyn nojalla.

5. Käsiteltävät henkilötiedot
Mitä henkilötietoja käsittelemme?
Rekrytoinnissa käsitellään seuraavia työnhakijoiden henkilötietoja:
-

henkilön nimi ja yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite, kotikaupunki) ja syntymäaika, mikäli työtehtävä edellyttää
työhakemuksen, saatekirjeen, ansioluettelon tai muun työnhakijan toimittaman liitteen tiedot, kuten
koulutustiedot, työkokemus, osaaminen
työnhakijan mahdollisesti ilmoittamien sosiaalisen median profiilien tiedot
haastatteluun ja henkilöarviointiin liittyvät tiedot
muut mahdolliset työnhakijan itsensä antamat tiedot; ja
turvallisuusselvityksen tiedot tehtävään valitulta, jos ko. selvitys katsotaan tarpeelliseksi.

Mistä saamme käsiteltävät henkilötiedot?
Tiedot saadaan pääasiassa työnhakijalta itseltään, kun hän kirjaa tietonsa Meitan käyttämään rekrytointijärjestelmään. Tietoja voidaan kerätä myös hakijan itse ilmoittamilta suosittelijoilta. Hakuprosessissa voidaan
kerätä tietoja myös muilta tahoilta henkilön suostumuksella (esimerkiksi viranomaiselta turvallisuusselvitystä tehtäessä).
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi?
Työnhakijoiden hakemuksia henkilötietoineen säilytetään 24 kk hakemuksen jättämisestä. Jos työnhakija
valitaan tehtävään, Meita siirtää rekrytointiprosessin aikana kerätyt perustiedot ja muut työsuhteen kannalta olennaiset henkilötiedot (ml. turvallisuusselvitys) yhtiön henkilöstörekisteriin.

6. Tietojen siirrot ja luovutukset
Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset
Meita siirtää työnhakijoiden henkilötietoja rekrytointijärjestelmän toteuttavalle palveluntarjoajalle, joka käsittelee henkilötietoja Meitan toimeksiannosta ja lukuun.
Meita luovuttaa henkilöarviointeja suorittaville palveluntuottajille vain sellaisten työnhakijoiden henkilötietoja, jotka ovat edenneet rekrytointiprosessissa mahdolliseen henkilöarviointiin asti. Lisäksi Meita luovuttaa rekrytointiprosessissa edenneiden työnhakijoiden henkilötietoja viranomaisille, jos henkilöstä tehdään
turvallisuusselvitys.
Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Meita ei luovuta eikä siirrä työnhakijoiden tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
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7. Tietojen suojaaminen
Kuinka suojaamme henkilötietojasi?
Meitassa noudatetaan yhtiön tietoturva- ja tietosuojapolitiikan periaatteita sekä tietoturva- ja tietosuojasuunnitelmassa määriteltyjä toimenpiteitä. Teknisesti tietojärjestelmät ja niiden käyttöliittymät on suojattu
mm. palomuurilla ja järjestelmien tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti, sekä kaikki työasemat salataan.
Tietojärjestelmien käyttöoikeudet on rajattu käyttöoikeusryhmien avulla, ja palveluksessamme olevia henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Henkilöstön toteuttamaa henkilötietojen käsittelyä valvotaan yhtiön tietosuojan valvontasuunnitelman mukaisesti.

8. Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus:
-

-

-

-

saada pääsy tietoihisi (tarkastusoikeus): voit tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja olemme tallentaneet. (Huom. tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.)
vaatia tietojesi oikaisemista: voit vaatia, että oikaisemme ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
vaatia tietojesi poistamista sekä oikeus peruuttaa antamasi suostumus: voit vaatia meitä
poistamaan sinua itseäsi koskevat henkilötiedot tietyin edellytyksin, esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilötietojen käsittelyn perustetta ei enää ole, tai haluat peruuttaa antamasi suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn. Jos suostumuksen peruutuksen yhteydessä tietojesi käsittelylle ei ole muuta perustetta kuin suostumus, poistamme tällöin henkilötietosi. (Huom. oikeutta tietojen poistoon ei ole tietyissä laissa säädetyissä poikkeuksissa, esimerkiksi kun tietoja käsitellään lakisääteisen tehtävän suorittamiseksi.)
vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista: voit vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä
esimerkiksi tilanteessa, jossa odotat meiltä vastausta pyyntöösi koskien tietojen oikaisemista tai poistamista.
siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen: kun olet itse toimittanut meille tietoja, joita
käsittelemme antamasi suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, on sinulla oikeus saada tällaiset tiedot
itsellesi pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
vastustaa tietojesi käsittelyä: voit vastustaa tietojesi käsittelyä tiettyjen käsittelyperusteiden
osalta, kuten profiloinnissa ja suoramarkkinoinnissa.
tehdä valitus valvontaviranomaiselle: voit tehdä valituksen Tietosuojavaltuutetun toimistoon,
jos katsot, että emme ole noudattaneet toiminnassamme soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
Yhteystiedot: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, sähköposti: tietosuoja@om.fi,
lisätietoja: www.tietosuoja.fi.
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