Tietosuojaseloste - Työnhakijat
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Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Suomen Punainen Risti Länsi-Suomen piiri
Laturitie 2
60510 Hyllykallio
020 701 2830
Suomen Punainen Risti / Tero Hintsa
Laturitie 2
60510 Hyllykallio
Puhelin: 040 512 1726
tero.hintsa@punainenristi.fi
Suomen Punainen Risti / Länsi-Suomen piiri / Työnhakijat
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on toteuttaa työntekijöiden rekrytointia.
Samoja käsittelyperiaatteita noudatetaan kaikkiin Suomen Punaisen Ristin LänsiSuomen piirin työnhakijoihin jokaisessa Länsi-Suomen piirin toimipisteessä.
Työntekijärekisterin henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat:
• Työnhakijoiden tietojen vastaanotto ja säilytys
• Rekrytointiprosessien organisointi
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Rekisterin tietosisältö

Työntekijöin henkilötietoja säilytetään voimassa olevan lainsäädännön
edellyttämällä tavalla.
Työnhakijoista voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
Kaikki työnhakijan Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirille toimittamat tiedot.
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Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri säilyttää vain järjestön toiminnan ja
tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset
edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot,
vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta,
anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.
Työnhakijoita koskevia tietoja työntekijöiden itse toimittamana.
Henkilöä koskevia tietoja vastaanotetaan ja päivitetään säännönmukaisesti
• Työntekijältä itseltään
o Sähköpostilla
o Kirjepostilla
Rekisterin henkilötietoja luovutetaan viranomaisille lakisääteisten vaatimusten
mukaisesti. Muuten henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön.

Tietoja ei luovuteta EUn tsai ETAn ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle
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Rekisterin suojauksen
periaatteet

Fyysisessä muodossa käsiteltävät henkilötiedot:
Fyysisessä muodossa käsiteltävää aineistoa säilytetään ja käsitellään valvotuissa
tiloissa. Kaikki henkilötietoja sisältävät fyysiset aineistot säilytetään lukitussa tilassa.
Sähköinen aineisto:
Työnhakijatietoja ei säilytetä sähköisesti.
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Rekisteröidyn
oikeudet

Tiedot työnhakijoista säilytetään työnhakijarekisterissä aina kuluva vuoden loppuun
asti.
Rekisteröidyllä on oikeus:
• Pyytää jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista
• Pyytää, että häntä koskevat tiedot korjataan tai poistetaan, ellei soveltuva
tietosuojasääntely edellytä tietojen säilyttämistä
• Pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojensa käsittelyä
• Pyytää oikeutta siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen siten kun
soveltuvassa tietosuojalainsäädännössä on säädetty
• Kieltää täysin tai osittain suoramarkkinointi- ja tutkimustarkoituksessa
tehtävät yhteydenotot
• Tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle
Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä
ensisijaisesti kirjallisena kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Mikäli
sähköpostiyhteydenotto ei ole mahdollinen, voidaan vaihtoehtoisesti yhteydenotto
suorittaa kirjepostina tai henkilökohtaisena käyntinä Punaisen Ristin Länsi-Suomen
piirin Seinäjoen toimipisteessä. Punainen Risti toimittaa vastaukset rekisteröidyn
Punaisella Ristillä tiedossa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Poikkeustapauksessa
vastaus voidaan toimittaa Punaisen Ristin tiedossa olevaan postiosoitteeseen.
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