Tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Laatimispäivä: 11.1.2018
Päivitetty: Nimi (y-tunnus)

Rekisterinpitäjä

Kuntien Tiera Oy, 2362180-3
Osoite

Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki
Muut yhteystiedot

Puh. 020 734 7777 (vaihde), info@tiera.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

Nimi

Henkilöstöpäällikkö Jarkko Sanisalo
Osoite

Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki
Muut yhteystiedot

040 6743467, rekry@tiera.fi
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää Kuntien Tiera Oy:sta
työnantajana kiinnostuneiden työnhakijoiden työpaikkahakemuksia. Hakija voi
osoittaa hakemuksen haluamaansa työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen.
Henkilöstöhallinnon henkilöt voivat myös yhdistää hakemuksen mahdolliseen
muuhun sopivaan työtehtävään.
Työnhakijan antamia hakemustietoja säilytetään hakijarekisterissä kuuden (6)
kuukauden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan. Hakijatietoja säilytetään aina
luottamuksellisesti, eikä hakijoiden antamia hakemustietoja luovuteta
rekrytointiprosessin ulkopuolelle. Luottamuksellisuus tarkoittaa, että hakijatiedot ovat
vain niiden henkilöiden saatavilla, jotka ovat näiden tietojen käyttöön oikeutettuja
(henkilöstöhallinto ja rekrytointeja käsittelevät esimiehet).

Rekisterin nimi

Kuntien Tiera Oy:hyn lähetetyt työhakemukset

Rekisterin tietosisältö

Työnhakijan henkilötiedot (etunimi, sukunimi, matkapuhelinnumero,
sähköpostiosoite, postiosoite, syntymäaika ja LinkedIn-profiilin osoite).
Työnhakijan oma kuvaus osaamisestaan ja asiantuntijuudestaan.
Työnhakijan toivomukset tulevasta työtehtävästä.
Työnhakijan kirjoittama ansioluettelo tai vastaava liitetiedostona.
Työnhakijan kijoittama hakemusteksti liitetiedostona.
Työnhakijan antamat suosittelijoiden henkilötiedot.
Työnhakijan antamat vapaamuotoiset lisätiedot.
Työnhakijan antama tavoitettavuustieto.
Etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite ovat pakollisia tietoja hakemuksen
käsittelylle.

Säännönmukaiset
tietolähteet

Työnhakija itse.

Tietojen säännön
mukaiset luovutukset

Rekisterin tietosisältöä ei luovuteta Kuntien Tiera Oy:n ulkopuolelle.

Kuntien Tiera Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki

www
puhelin
sähköposti

www.tiera.fi
(09) 6189 9567
info@tiera.fi

Y-tunnus 2362180-3
ALV-numero
Kotipaikka

FI23621803
Helsinki
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Tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Laatimispäivä: 11.1.2018
Päivitetty: Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Pääsääntöisesti manuaalista aineistoa ei käsitellä.
Rekrytointiprosessin päätyttyä tarpeettomat tulostetut kappaleet tuhotaan,
viimeistään kuitenkin kuuden (6) kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteritiedot on suojattu käyttäjäkohtaisilla salasanoilla. Ainoastaan erikseen
nimetyillä Kuntien Tiera Oy:n rekrytoinnista vastaavilla työntekijöillä on pääsy
rekisteritietojen sisältämiin käyttäjien henkilötietoihin.
Tarkastusoikeus

Henkilöllä on Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä
koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää
kirjallisesti ja allekirjoitettuna yhteyshenkilölle tai se voidaan esittää
henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa.

Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Hakemuksia voidaan poistaa ja muuttaa myös työnhakijan pyynnöstä. Poistamis- tai
muutospyyntö tulee lähettää kirjallisesti yhteyshenkilölle tai se voidaan esittää
henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa.

Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Täyttämällä työhakemuksen työnhakija hyväksyy tietojen tallennuksen ja niiden
käytön.
Kuntien Tiera Oy voi omasta aloitteestaan poistaa puutteellisin tiedoin varustettuja
työpaikkahakemuksia.

Tämä tietosuojaseloste pohjautuu Tietosuojavaltuutetun mallilomakkeeseen (1/2018).
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