
 

                                            
      

TIETOSUOJASELOSTE 
Viite: Henkilötietolaki (523/99) 10§ ja 24§, Tietosuoja-asetus 2016/679 (EY) 

1. REKISTERINPITÄJÄ 
 
Finn Spring Oy (myöhemmin rekisterinpitäjä) 
Y-tunnus 0849203-8 
Lylyntie 29 
69410 Sykäräinen 
 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 

Satu Mäkelä 
satu.makela@finnspring.fi 
044-5623227 
 

3. REKISTERIN NIMI 

Finn Spring Oy:n rekisteri työnhakijoista. 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Finn Spring Oy:n liiketoiminnassaan harjoittaman rekrytointitoiminnan hoitaminen. 

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE 

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n käsittelyn yleisten edellytysten 
mukaisesti rekisteröidyn toimeksiannosta tai sellaisen sopimuksen täytäntöön 
panemiseksi, jossa rekisteröity on osallisena, taikka sopimusta edeltävien 
toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä. 

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: 

• henkilön perustiedot (nimi, syntymäaika, yhteystiedot) 

• tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta ja osaamisesta 

• mahdollinen työhakemus, ansioluettelo ja kuva 

• työnhakijan työnhakua koskevat tiedot 

• henkilö- ja soveltuvuusarviointeihin liittyvät tiedot 

• mahdolliset suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot 

• mahdollisesti hankittavat henkilöluottotiedot lainsäädännön salliessa tai 
velvoittaessa  



 

                                            
      

• hakuprosessissa erikseen määritellyt muut tiedot. 

 
7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

 
Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, eikä rekisterissä käytetä 
säännönmukaisia tietolähteitä. 

 
8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET  

 
Rekisteröityjen työnhakijoiden henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman 
työnhakijan suostumusta. 

 
9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE 

 
Rekisterin tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle, jos se on edellä kuvatun henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin 
tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolain asettamia vaatimuksia. 

Jos rekisterinpitäjä siirtää henkilötietoja Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai 
Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle, se varmistuu 
henkilötietojen siirron lainmukaisuudesta noudattamalla EU:n komission julkaisemia 
mallisopimuslausekkeita sekä tarvittaessa EU-U.S. Privacy Shield -menettelyä. 
 

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

A. Ei sähköisessä muodossa oleva aineisto (paperitulosteet) 

Aineisto säilytetään lukituissa kaapeissa ja lukituissa tai valvotuissa tiloissa. 

B. Tietojärjestelmiin tallennetut tiedot 
 

Henkilörekisterin tiedot kerätään tietokantoihin ja tiedostoihin, jotka on suojattu 
henkilökohtaisilla tunnuksilla, salasanoilla sekä muilla teknisillä keinoilla.  

11. TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on 
tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna 
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (kohta 2.). 

Vastaamme kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun henkilön kirjallinen 
tarkastuspyyntö on saapunut rekisterinpitäjälle. 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus vaatia rekisterinpitäjää 
oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn 
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut 
henkilötieto ottamalla yhteys rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. 

Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.  



 

                                            
      

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa henkilötietojen 
käsittelyä, pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista, pyytää 
tietojenkäsittelyn rajoittamista sekä saada henkilötietonsa siirretyksi järjestelmästä 
toiseen tietosuoja-asetuksessa mainituissa tilanteissa. Tietosuoja-asetuksen 
mukaisiin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee tehdä ottamalla yhteys rekisteriasioista 
vastaavaan henkilöön. 

Jos rekisteröity katsoo, että hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on loukattu, hän voi 
tehdä asiasta valituksen tietosuojavaltuutetulle. 
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