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Tietosuojaseloste     3.6.2022 

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

 

1. Rekisterinpitäjä: 
KSS Energia Oy toimii teknisenä rekisterinpitäjänä KSS Energia konsernin ja tytäryhtiöiden 

osalta. 
 

Hovioikeudenkatu 3 
45100 Kouvola 
05 885 111 (vaihde) 
asiakaspalvelu@kssenergia.fi                       
Y-tunnus 0877511-8 

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: 
tietosuoja@kssenergia.fi 

 

3. Rekisterin nimi: 
KSS Energia Oy:n työnhakijatietojen rekisteri (Talent Adore rekrytointijärjestelmä) 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 
Rekisterinpitäjä käsittelee työnhakijan henkilötietoja rekrytointiprosessin ja siihen liittyvien 

asioiden hoitamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tällöin työsopimuksen 

täytäntöön paneminen ja työsopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden 

toteuttaminen. Henkilötietoja käsitellään henkilön suostumuksen nojalla.   

 

Henkilötietoja käsitellään lisäksi rekisterinpitäjän työnhakijaviestinnän toteuttamiseksi.  

 

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (EU 2016/679), 

tietosuojalakiin ja lakiin henkilötietojen käsittelystä työsuhteessa. 

 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

 

Rekisteröidystä kerätään ja käsitelläänseuraavia henkilötietojen katgerioita: 

 

Henkilön perustiedot, esimerkiksi etu- ja sukunimet, yhteystiedot ja kansalaisuus. 

 

Koulutustiedot, esimerkiksi tutkinnot, erityistaidot,osaamiset, kielitaito yms. 

 

Työkokemus, esimerkiksi tiedot kuten tyohistoria ja suosittelijat. 

 

Työnhakuun ja työllistymiseen liittyvät tiedot, esimerkiksi työnhaun tilanne, toiveet 

työpaikkaan liittyen, työnhakuun liittyvät kiinnostuksen kohteet, mahdolliset henkilö- ja 

soveltuvuusarviointeihin liittyvät tiedot, valokuva, videohaastattelu, käytettävyystiedot sekä 

mahdolliseen turvaselvitykseen tarvittavat tiedot. 

 

Muut työnhakijoihin liittyvät tiedot, esimerkiksi ajokorttitiedot, toiminnan kehittämiseen 

liittyvät asiakaskokemuskyselyiden vastaukset, viestintälupaa koskevat tiedot. 
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6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Työnhakijaa koskevat henkilötiedot kerätään ja päivitetään ensisijaisesti työnhakijalta 

itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää esim. työnhakulomake, CV profiili 

ja erilaiset palautelomakkeet. Työnhakijan suostumuksella henkilötietoja voidaan kerätä ja 

päivittää myös muualta, kuten rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta. työnhakua tukevia 

palveluita tarjoavilta yrityksiltä tai viranomaisilta (esim. Fonecta).  

 

7. Henkilötietojen käsittelijät    
Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitän rekrytointiin osallistuvat henkilöt sekä mahdolliset 

rekisterinpitäjän valitsemat rekrytointiin osallistuvat kolmannet osapuolet.  

 

Lisäksi henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjän palveluntarjoaja tuottaakseen 

rekisterinpitäjälle teknistä alustaa rekrytointitoimenpiteiden toteuttamiseksi. 

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  
Henkilötietoja tallennetaan ja käsitellään vain EU/ETA -alueella. Tietojensiirtoa EU/ETA 

alueen ulkopuolelle voi tapahtua vain viranomaisvaatimuksen niin pakottaessa. Tällöin 

palveluntarjoaja huolehtii, että henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen vaatimusten 

mukaisesti ja asetuksen mukainen käsittely on sovittu asetuksen vaatimin 

tietojenkäsittelysopimuksin.  

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

 

Rekisterinpitäjällä on käytössä asianmukaisia teknisiä ja hallinnollisia tietoturvatoimenpiteitä 

henkilötietojen suojan varmistamiseksi. Henkilötietoja tallennetaan sekä sähköisiin 

tietokantoihin että manuaalisesti ylläpidettäviin aineistoihin. Sähköisesti käsiteltävät 

tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti 

hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät ja käsiteltävät aineistot 

sijaitsevat KSS Energia -konsernin käytössä olevissa lukituissa toimitiloissa, joihin on 

asiattomilta pääsy estetty. 

Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne erikseen määritellyt ja yksilöidyt henkilöt, 

joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä. 

Nämä henkilöt pääsevät järjestelmään henkilökohtaisilla rekisterinpitäjän sisäisen verkon 

käyttäjätunnuksilla, joiden käytöstä ja ilmaisemisesta jokainen on solminut erityisen 

käyttäjätunnus- ja salassapitositoumuksen 

 

10. Työnhakijan oikeudet 

 

Työnhakijalla on rekisteröitynä seuraavat tietosuojalainsäädännön turvaamat oikeudet: 

 

1. Työnhakijalla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin 

henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista. 

2. Työnhakijalla on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista sovellettavan 

tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. Työnhakijan pyyntö poistaa 

henkilötiedot rekisterinpitäjän järjestelmästä kesken työnhakuprosessin tarkoittaa 

samalla työnhakuprosessin keskeyttämistä kyseisen työnhakijan kohdalla. 

3. Työnhakijalla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseään koskevat 

henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, ja siirtää ne toiselle 

rekisterinpitäjälle sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. 
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4. Työnhakijalla on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa 

henkilötietojen käsittelyä sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. 

5. Työnhakijalla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (Suomessa 

tietosuojavaltuutettu) tai muulle Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen 

tietosuojaviranomaiselle, jos työnhakija katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyyn 

liittyviä lakisääteisiä oikeuksia on rikottu. 

 

Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna (skannattuna) 

osoitteeseen tietosuoja@kssenergia.fi tai osoitteella KSS Energia Oy, tietosuojavastaava, 

Hovioikeudenkatu 3, 45100 Kouvola. 

 

KSS Energia Oy toimittaa kirjallisen vastauksensa 30 päivän kuluessa siitä, kun kirjallinen 

tarkastuspyyntö on saapunut. Tiedot tulee itse noutaa henkilökohtaisesti määrättynä 

päivänä KSS Energia Oy:stä oma henkilöllisyys todistaen. Tarvitaanko tätä kappaletta? 

 

11. Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti 12 kuukautta hakemuksen tallentamishetkestä. 

Tietyissä tapauksissa henkilötietoja voidaan säilyttää kauemmin. Näissä tapauksissa 

henkilöltä pyydetään erillinen suostumus pidempiaikaiseen säilytykseen. 

Osaajayhteisössä (Talent Community) henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti 12 

kuukautta (säilytysaika) Osaajayhteisöön liittymisestä tai siihen lisäämisestä. Tämän 

säilytysajan päätteeksi henkilöltä kysytään aktiivisesti halukkuutta yhteisön jäsenenä 

jatkamiseen. Aktiivisella hyväksynnällä henkilö voi jatkaa yhteisön jäsenenä myös 

pidemmän ajan, muussa tapauksessa henkilötiedot poistetaan automaattisesti säilytysajan 

jälkeen. 

12. Automaattinen päätöksenteko 

Rekisterin henkilötietoihin ei kohdistu automaattista päätöksentekoa. 

 

 


