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Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 679/2016

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Rekisterinpitäjä
Eduix Oy (1059087-6)
Finlaysoninkuja 21 A
33210 TAMPERE
info@eduix.fi
https://eduix.fi/tietosuoja

Rekisterinpitäjän edustaja
Rami Heinisuo
rami.heinisuo@eduix.fi

Tietosuojavastaava
Sirpa Pajula
sirpa.pajula@eduix.fi

Käsittelyn tarkoitukset

Työhakemusrekisterin tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää Eduix
Oy:stä työnantajana kiinnostuneiden työnhakijoiden työpaikkahakemuksia.
Hakija voi osoittaa hakemuksen haluamaansa työtehtävään tai jättää avoimen
hakemuksen. Henkilöstöhallinnon henkilöt voivat myös yhdistää hakemuksen
mahdolliseen muuhun sopivaan työtehtävään.

Käsittelyn peruste

Suostumus, EU 679/2016, artikla 6.1 kohta a

● Rekisteröidyn vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen
tahdonilmaus, jolla hän hyväksyy henkilötietojen käsittelyn.
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Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Työnhakijan itse hakemuksessa ja sen liitteissä antamat tiedot.

Rekisteri voi sisältää seuraavia rekrytointiprosessin ja työtehtävän kannalta
tarpeellisia henkilötietoja työnhakijasta:

● Perustiedot kuten nimi, syntymäaika, sukupuoli, äidinkieli sekä
yhteystiedot kuten yksityinen sähköpostiosoite, yksityinen
puhelinnumero, osoitetiedot.

● Työnhakijan työnhakuprosessin yhteydessä rekisterinpitäjälle antamat
muut tiedot itsestään, taustastaan ym. kuten valokuva, opiskelu- ja muut
koulutukseen liittyvät tiedot, ammatti, työhistoriaa koskevat tiedot (kuten
työnantajat, työsuhteen alkamisajat ja kestot sekä työtehtävien laatu),
kielitaito, muu erityisosaaminen, kuvaus henkilökohtaisista
ominaisuuksista, erilaiset todistukset ja arvioinnit sekä viittaukset
Internetistä löytyviin portfolioihin, profiileihin tai muihin lähteisiin sekä
referenssit.

● Mahdolliset muut tiedot, jotka työnhakija itse on vapaaehtoisesti antanut
työnhakuprosessin yhteydessä.

Ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan

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 esihenkilöt).

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai

kansainväliselle järjestölle

Henkilötietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.
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Tietojen säilytysajat

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin niiden käyttötarkoituksen vuoksi on
tarpeellista, ainoastaan mikäli rekisteröidyltä on saatu suostumus
henkilötietojen säilyttämiseen ja käyttämiseen myös myöhemmissä
rekrytointiprosesseissa. Tällöin tietoja voidaan lähtökohtaisesti käyttää yhden (1)
vuoden ajan rekrytointiprosesseissa. Tiedot tuhotaan kahden (2) vuoden
kuluessa.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Tiedot suojataan pääsynhallinnan ja käyttöoikeuksien keinoin, sekä
järjestelmien varmistusten ja käytettävyyden avulla.

Rekisteröidyn oikeudet

https://eduix.fi/tietosuoja
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