EU:N YLEISEN TIETOSUOJALAIN MUKAINEN REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE KONJUNKTUURI OY:N TIETOKANNALLE
1.

REKISTERINPITÄJÄ
Konjunktuuri Oy (0779665-4)
Wredenkatu 2
78250 Varkaus
puh. 0207 290 760
s-post: toimisto@konjunktuuri.fi

2.

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Tarja Avonius
Wredenkatu 2
78250 Varkaus
puh. 0207 290 760
s-posti: toimisto@konjunktuuri.fi

3.

REKISTERIN NIMI
Konjunktuuri Oy:n työnhakijarekisteri

4.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Työnhakijarekisteri sisältää työnhakijoiden tietoja, jotka ovat tarpeen Konjunktuuri Oy:n ja työnhakijan välisen työ- ja/tai asiakassuhteen luomisessa
ja ylläpidossa. Rekisteriin kerätään rekrytointivaiheessa vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia selvitettäessä työnhakijan soveltuvuutta
hänen hakemaansa työtehtävään. Henkilötietojen kerääminen perustuu työnhakijan suostumukseen (EU:n yleinen tietosuojalaki 32§).

5.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin kerättävät tiedot ilmenevät hakulomakkeesta. Tietoja ovat mm. nimi, osoite ym. -henkilötiedot, koulutustiedot ja työhistoria.
Rekisteröity itse voi muokata hakemustaan jälkeenpäin omilla tunnuksillaan tai sen voi tehdä myös Konjunktuuri Oy:n toimihenkilöt, joilla on
salasanoin suojattu rekisterin käyttöoikeus.

6.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Ainoana tietolähteenä on rekisteröity itse.
Työnhakijan rekisteritiedot kerätään työnhakijan täyttämästä työpaikkahakemuksesta, koulu-, työ- ja/tai muista todistuksista sekä hakijan
mahdollisessa haastattelussa ja/tai työ- ja asiakassuhteen aikana antamista tiedoista.

7.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS
Rekisterissä olevia tietoja luovutetaan vain työnhakijan kannalta potentiaalisille Konjunktuurin asiakkaille työnhakijan myöntämällä luvalla ja tiedon
vastaanottaa Konjunktuurin asiakkaan puolella rekrytoinnista vastaava henkilö. Tietoja voidaan luovuttaa hakijan myöntämällä luvalla myös
Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli toimeksianto niin vaatii.
Rekisterin ylläpito- ja huoltotehtävissä toimivilla Konjunktuurin henkilöstöllä on pääsy rekisterin henkilötietoihin siinä määrin, kuin se ylläpito- ja
huoltotehtävien kannalta on tarpeellista.

8.

REKISTERIN SUOJAUS
Konjunktuuri Oy vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.
Rekisteri koostuu sekä manuaalisesta sekä sähköisestä rekisteristä.
Manuaalinen aineisto säilytetään Konjunktuurin toimistotiloissa, joihin on pääsy ainoastaan Konjunktuuri Oy:n toimeksiantoihin osallistuvilla
henkilöillä. Sähköiseen rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla
tarkoituksenmukaisilla teknisillä keinoilla suojattuja. Rekisterin palvelinlaitteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain ennalta
määritellyillä henkilöillä.
Konjunktuurin käyttämät ja salasanoin suojatut tietokoneet sijaitsevat lukituissa toimistotiloissa. Rekisteri on suojattu SSL-yhteydellä. Konjunktuuri
vastaa siitä, että työnhakijoiden henkilötietoja ei pidetä asiattomien henkilöiden saatavilla ja terveydentilaa koskevat sekä arkaluontoiset tiedot
säilytetään erillään muista henkilötiedoista. Henkilötietojen huolellisesta säilyttämisestä on annettu erillinen ohjeistus Konjunktuurin henkilöstölle.

9.

REKISTERÖITYJEN TYÖNHAKIJOIDEN TARKASTUSOIKEUS, TIETOJEN OIKEELLISUUS JA SÄILYTYSAIKA
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja mikäli rekisterissä oleva tieto on virheellinen,
vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton, on rekisteröidyllä työnhakijalla oikeus pyytää tiedon korjaamista.
Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuina osoitteella:
Konjunktuuri Oy
Henkilörekisteriyhteyshenkilö Tarja Avonius
Wredenkatu 2
78250 Varkaus
tai esittää henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.
Työnhakijan tiedot ovat järjestelmässä tallessa toistaiseksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus tulla unohdetuksi sitä halutessaan. Tällöin hakijan
kaikki tiedot poistetaan järjestelmästä viipymättä ja palvelimella sijaitseva varmuuskopio tuhoutuu täysin kuukauden kuluttua pyynnön
vastaanottamisesta.

