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1. Henkilörekisterin nimi

Pirkanmaan Voimian työnhakijarekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan Voimia Oy
Naulakatu 2
33101 Tampere

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Tietosuojavastaava
Tuomas Vepsäläinen
tuomas.vepsalainen@tampere.fi
puh. 0407290544

3. Henkilörekisterin nimi

Kirjalliset rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt lähetetään osoitteella:
Henkilöstö -ja hallintopäällikkö Satu Ollikainen
voimia.hr@tampere.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Työnhakijarekisterissä henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisyyteen,
oikeutettuun etuun, sopimukseen ja sopimusta edeltävien toimien toteuttamiseen
sekä työnhakijoiden suostumukseen.

5. Käyttötarkoitukset

Rekisterin tietoja käytetään työntekijöiden rekrytoinnin toteuttamiseen, arviointiin
ja kehittämiseen. Näitä ovat:
− työntekijöiden rekrytointi
− työsuhteen ja työnhakijasuhteen perustaminen ja hoitaminen
− työnhakijoiden soveltuvuuden arviointi sekä valitseminen työtehtävään
− arviointi ja luotettavuuden selvittäminen
− analysointi ja tilastointi

6. Tietosisällöt

Rekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoryhmiä ja -tietoja:
− tiedot henkilön tunnistamista ja yhteydenpitoa varten
− koulutustiedot
− työkokemusta ja osaamista koskevat tiedot sekä muut hakemuksissa,
ansioluetteloissa ja haastatteluissa annetut tiedot
− haettavaa tehtävää koskevat tiedot
− henkilöarvioinnin tiedot
− rekrytointiprosessin etenemiseen ja valintaan liittyvät tiedot

7. Evästeiden käyttö

Pirkanmaan Voimian verkkopalvelussa käytettävillä evästeillä ja muilla internettunnisteilla
mahdollistetaan verkkopalveluiden toteutus sekä parannetaan palvelun
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turvallisuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Verkkopalvelussa kerättävän tiedon perusteella Pir-
kanmaan Voimia voi analysoida ja kehittää palveluitaan tietäen mitkä tietosisällöt kiinnosta-
vat käyttäjiä ja miten verkkopalvelua käytetään. Verkkopalvelun käyttäjä voi antaa suostu-
muksensa tai kieltää evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Ellei evästetoiminto ole
käytössä, on mahdollista, ettei kaikkia Pirkanmaan Voimian verkkosivuston palveluita voi
käyttää.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Pirkanmaan Voimia vastaanottaa henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään tai muualta hänen
suostumuksellaan.

9. Luovutukset ja siirrot

Pirkanmaan Voimia luovuttaa henkilötietoja vain lainsäädäntöön perustuvien
tiedonsaantioikeuksien sekä luovutusoikeuksien ja -velvoitteiden mukaisesti.
Henkilötietoja voidaan erityisissä tapauksissa luovuttaa myös rekisteröidyn
suostumuksella. Pirkanmaan Voimian lukuun toimivien henkilötietojen käsittely perustuu
aina toimeksiantosopimuksiin ja ohjeistuksiin, joissa määritellään osapuolten oikeudet
ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelemiseksi ja suojaamiseksi. Pirkanmaan Voimia käsit-
telee henkilötietoa ensisijaisesti Suomessa, EU/ETA alueella tai muissa EU komission hy-
väksymissä ns. riittävän tietosuojan tason maissa. Muilta tietosuojan riittävä taso varmiste-
taan EU komission hyväksymin mallisopimuslausekkein tai Yhdysvaltojen osalta ns. Pri-
vacy Shield -menettelyllä.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu.
Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyyntö kirjallisesti. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn
tulee kertoa tietojensa etsimiseksi nimensä ja henkilötunnuksensa. Tarkastuspyynnön vas-
taus toimitetaan rekisteröidyn varmennettuun osoitteeseen.

11. Siirto-oikeus

Henkilötietojen käsittely Pirkanmaan Voimiassa perustuu ensisijaisesti lakisääteisen
velvoitteen hoitamiseen, jolloin siirto-oikeutta ei ole. Muilta osin rekisteröidyllä on oikeus
saada tiedostona häntä koskevat tietojärjestelmillä käsiteltävät henkilötiedot, jotka hän on
itse toimittanut rekisterinpitäjälle ja joiden käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
tai sopimukseen rekisteröidyn kanssa. Rekisteröity voi myös pyytää rekisterinpitäjää siirtä-
mään kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

12. Korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten ja epätarkkojen henkilötietojensa oikaisua.
Pyyntö on tehtävä kirjallisesti. Pyynnössä on kerrottava nimi ja henkilötunnus, yksilöitävä ja
perusteltava korjausvaatimus sekä kerrottava, millä tavoin tieto pitäisi oikaista.

13. Vastutusoikeus

Pirkanmaan Voimian lakisääteisyyteen perustuvan henkilötietojen käsittelyn osalta ei
rekisteröidyillä ole oikeutta vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus
vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, kun käsittely perustuu yleiseen tai oi-
keutettuun etuun. Rekisteröidyn tulee ilmaista vastustamisensa kirjallisesti. Samalla rekiste-
röidyn tulee kertoa tietojensa etsimiseksi nimensä ja henkilötunnuksensa.
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14. Rajoitusoikeus

Rekisteröity voi pyytää Pirkanmaan Voimiaa rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä, kun:
− Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Rajoitusoikeutta ei
kuitenkaan ole, jos rajoituspyyntö on ilmeisen perusteeton.
− Käsittely on todennettavasti ja perustellusti lainvastaista ja rekisteröity
vastustaa henkilötietojen poistamista
− Kun Pirkanmaan Voimia ei enää tarvitse rajoitettavaksi pyydettyjä
tietosuojaselosteessa informoituihin henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin,
mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi.
− Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä ja odottaa todennusta,
syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Pyynnössä on kerrottava nimi ja henkilötunnus, yksilöitävä ja perusteltava
rajoitusvaatimus.

15. Säilytysajat ja oikeus tietojen poistamiseen

Pirkanmaan Voimia säilyttää työnhakuun liittyviä tietoja avointen työpaikkojen täyttämiseksi.
Tietoja säilytetään 2 vuotta siitä, kun tieto valintapäätöksestä on lähtenyt hakijalle.
Määräajan päättymisen jälkeen poistamme tiedot Pirkanmaan Voimian tietojärjestelmistä.

16. Valitusoikeus valvontaviranomaisille

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä
koskevaa lainsäädäntöä.

17. Rekisterin suojauksen periaatteet

Pirkanmaan Voimiassa tietoturva ja henkilötietojen suojaus ovat kiinteä osa tietojärjestel-
mien toiminnallisuutta ja tietoarkkitehtuuria. Vaatimukset tietojärjestelmien turvallisuudelle
sekä tietojen käsittelyn eheydelle, luottamuksellisuudelle, saatavuudelle ja jatkuvuudelle
määritellään aina etukäteen järjestelmien suunnitteluvaiheessa. Pirkanmaan Voimia käsitte-
lee kaikkia henkilötietoja tietoturvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla sekä kehit-
tää ja tarkastaa tietoturvallisuutta järjestelmällisesti.


