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ONNIBUS.COM OY – TYÖNHAKIJOIDEN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ 
 
 

1. Tämän Tietosuojakäytännön tarkoitus 

 
OnniBus.com Oy ("OnniBus.com") käsittelee työnhakijoiden henkilötietoja tämän henkilöstöhallinnon tieto-
suojakäytännön ("Tietosuojakäytäntö") ja sovellettavan lainsäädännön, mukaan lukien EU:n yleisen tieto-
suoja-asetuksen (2016/679; "GDPR") ja kansallisten tietosuojalakien ("Tietosuojalainsäädäntö") mukaisesti.  
 
OnniBus.com on työnhakijoiden henkilötietojen rekisterinpitäjä GDPR:n mukaisesti. Tässä Tietosuojakäytän-
nössä kerrotaan, miten OnniBus.com käsittelee henkilötietojasi hakemuksesi yhteydessä. Tämän Tietosuoja-
käytännön tarkoitus on kuvata OnniBus.com:in työnhakijoiden oikeudet henkilötietojen käsittelyyn liittyen. 
 
 

2. Mitä ovat "henkilötiedot" ja "henkilötietojen käsittely"? 

Tässä Tietosuojakäytännössä käytetyllä termillä henkilötiedot tarkoitetaan mitä tahansa tietoa, jonka perus-
teella luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa joko yksin tai yhdessä muiden tietojen kanssa, ja mitä tahansa 
muuta tietoa, joka luokitellaan henkilötiedoksi OnniBus.com:iin sovellettavan lainsäädännön nojalla.  

Tämä Tietosuojakäytäntö koskee kaikkea henkilötietojen käsittelyä hakemukseesi liittyen, mukaan lukien 
henkilötietojen säilyttämistä, tallentamista, keräämistä, luovuttamista ja muunlaista käsittelyä. 

3. Mitä tietoja keräämme ja mistä? 

OnniBus.com käsittelee työnhakijoiden hakemukseen liittyviä tarpeellisia tietoja, jotka hakija itse toimittaa 
OnniBus.comille hakemuksen muodossa.  

OnniBus.com kerää työnhakijoiden henkilötietoja lähtökohtaisesti hakijalta itseltään. Tiedot kuljettajien ajo-
piirturikorteista saadaan Liikenteen Turvallisuusvirastolta (Trafilta). Uusien kuljettajien koulutukseen liittyvää 
tietoa kerätään koulutuskirjoista. Suosittelijoita pyydettäessä keräämme tietoa myös hakijan ilmoittamilta 
suosittelijoilta. 

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja: 

- nimi  
- puhelinnumero  
- sähköposti  
- osoitetiedot 
- syntymäaika 
- hakemus ja CV 

Lisäksi käsitellään seuraavia kuljettajien tietoja: 

- tiedot digitaalisista piirturikorteista   
- tiedot ajokortin voimassaolosta  
- tiedot ammattipätevyydestä  
- kaupunki 
- työsuhteen alkamispäivämäärä 
- sopimustyyppi 
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OnniBus.com käsittelee lisäksi seuraavia sähköisten tietokantojen, ohjelmistojen ja laitteiden käyttöön ja hal-
lintaan liittyviä tietoja: 
 

- käyttäjäprofiilitiedot 
 

4. Mihin tarkoituksiin tietoja kerätään? 

Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme tehdä mahdollisen valinnan työpaikan tarjoamisesta. Käsitte-
lemme henkilötietoja ainoastaan tässä Tietosuojakäytännössä kuvattuja tarkoituksia varten ja noudattaak-
semme Tietosuojalainsäädäntöä. 
 
OnniBus.com käsittelee työnhakijan ja OnniBus.com:in välisen suhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, 
jotka liittyvät 1) mahdollisen työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, 2) työn-
antajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin, tai jotka johtuvat 3) työtehtävien erityisluonteesta. Henkilötieto-
jen käsittelyyn voi soveltua yksi tai useampi tarkoituksista kulloisestakin tilanteesta riippuen. 
 
OnniBus.com käsittelee lisäksi työnhakijoiden henkilötietoja, jotka liittyvät sähköisten tietokantojen käyt-
töön ja hallintaan. 
 
OnniBus.com käsittelee henkilötietojasi vain niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot on alun perin kerätty 
tässä Tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla. Henkilötiedot ovat vain sellaisten henkilöiden saatavilla, joilla 
on työnkuvansa puolesta tarve käsitellä kyseisiä tietoja. 
 
Käsittelyn perusteena ovat OnniBus.com:in lakisääteiset velvoitteet, sopimuksen täytäntöönpano tai Onni-
Bus.com:in oikeutettu etu. Lakisääteinen velvoite kuljettajien tietojen keräämiseen perustuu kansalliseen 
lainsäädäntöön ja EU-säädöksiin kuten tieliikennelakiin (267/1981), Euroopan parlamentin ja neuvoston ajo- 
ja lepoaika-asetukseen (N:o 561/2006), Euroopan parlamentin ja neuvoston valvontalaiteasetukseen (N:o 
165/2014) ja lakiin yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä (349/2013). 
 

5. Miten tietoa käsitellään ja säilytetään? 

OnniBus.com on ottanut käyttöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojaustoimenpiteet henkilötie-
tojesi turvaamiseksi ja sen varmistamiseksi, että ainoastaan valtuutetuilla henkilöillä on pääsy henkilötietoi-
hin. OnniBus.com noudattaa lisäksi sisäisiä tietosuojaohjeita henkilötietojen käsittelyyn liittyvien riskien mi-
nimoimiseksi. 

Hakijan tiedot sijaitsevat TalentAdoren suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla. Tiedot 
voivat fyysisesti sijaita myös ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelimilla. Tietojen käyttö on suojattu käyttä-
jätunnuksella ja salasanalla. Pääsy henkilötietoihin on rajattu työntekijöihin, joilla on työnkuvansa puolesta 
tarve saada pääsy dokumentteihin.   

Tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen toteut-
tamiseksi tai OnniBus.com:in lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi. OnniBus.com noudattaa toiminnassaan 
lakiin perustuvia käsittelyaikoja sekä sisäistä henkilötietojen käsittelyaikoja koskevaa ohjeistusta. Työhake-
muksia säilytetään 12 kuukautta hakemuksen jättämisestä. Työnhakija voi pyytää tietonsa poistettavaksi lä-
hettämällä sähköpostia rekry@onnibus.com.  

mailto:rekry@onnibus.com
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6. Luovutetaanko henkilötietoja kolmansille osapuolille? 

Henkilötietojasi voidaan siirtää sellaisille OnniBus.com:in valtuuttamille kolmansille osapuolille (henkilötie-
tojen käsittelijät), jotka käsittelevät henkilötietoja OnniBus.com:ille toimitettavien palveluiden toteutta-
miseksi ja tässä Tietosuojakäytännössä kuvattuja tarkoituksia varten OnniBus.com:in lukuun. Kolmansille 
osapuolille siirretään ainoastaan sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen OnniBus.com:ille suoritettavien palvelui-
den toteuttamiseksi. OnniBus.com edellyttää lisäksi kirjallisin sopimuksin, että tällaiset kolmannet osapuolet 
noudattavat OnniBus.com:in ohjeita (mukaan lukien henkilötietojen käsittelyä koskevia sopimuksia) sekä Tie-
tosuojalainsäädäntöä, ja että he käyttävät asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia henkilötieto-
jen suojaamiseksi. 
 
Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Henkilötietoja voidaan 
käyttää ilman henkilöä yksilöiviä tietoja hakijastatistiikan rakentamiseksi.  
 
Tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi alla mainituille tahoille: 
 

• Viranomaisille voidaan luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja sen velvoitta-
mana. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille yleistä etua koskevien tehtävien suorittamiseksi hei-
dän pyynnöstään. 

 
Käsittelemme henkilötietoja pääasiassa palvelimilla EU/ETA-alueella. Käyttäessämme kolmansien osapuol-
ten palveluja, osapuolet saattavat käsitellä henkilötietoja myös palvelimilla, jotka sijaitsevat ETA-alueen ul-
kopuolella. Käyttäessämme näitä palveluja toteutamme tietosuoja-asetuksen mukaiset asianmukaiset toi-
menpiteet varmistaaksemme, että henkilötietosi säilyvät turvassa ja suojattuina. 

7. Rekisteröidyn oikeudet 

Tietosuojalainsäädäntö tarjoaa rekisteröidyille seuraavat oikeudet: 

• Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on nähdä omat hakemuksesi 
tiedot kirjautumalla sähköiseen palveluun, jossa olet hakemuksen jättänyt. 

• Oikeus vastustaa käsittelyä: Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä 
perusteella, milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä ja pyytää poista-
maan hakemuksesi, jolloin henkilötietojesi käsittely päättyy. 

• Oikeus tietojen poistamiseen: Sinulla on oikeus pyytää poistamaan hakemustasi koskevat tiedot. 
Voit tehdä pyynnön lähettämällä sähköpostia rekry@onnibus.com.  

• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus pyytää OnniBus.com:ille toimittamiesi 
henkilötietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Siirto-oikeus koskee automaattisesti käsiteltyjä 
henkilötietoja, joiden käsittely perustuu suostumukseesi tai sopimukseen, jossa olet osallisena. On-
niBus.com toimittaa sinulle tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa 
muodossa, ja suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. 

• Oikeus suostumuksen peruuttamiseen: Tilanteissa, joissa henkilötietojasi käsitellään antamasi 
suostumuksen perusteella, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa kyseiseen käsittelyyn anta-
masi suostumus. 

 

 

mailto:rekry@onnibus.com
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Miten käytän näitä oikeuksia? 

Jos haluat tehdä pyynnön henkilötietojesi käsittelyyn liittyen, voit lähettää sähköpostia: rekry@onnibus.com.  
Voimme pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi varmistaaksemme, että emme luovuta henkilötietojasi 
kenellekään luvattomasti. Voimme myös pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi, ennen kuin toteutamme mi-
tään toimenpiteitä. 

Kun olemme varmistaneet henkilöllisyytesi, käsittelemme pyyntösi Tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
Otathan huomioon, että vaikka vastustaisit henkilötietojesi käsittelyä, voimme silti jatkaa näiden tietojen kä-
sittelyä, jos meillä on siihen lakisääteinen velvoite tai oikeus, esimerkiksi toteuttaaksemme lainsäädännöllisiä 
vaatimuksia, hallinnoidaksemme mahdollista työsuhdetta tai täyttääksemme sopimuksellisia velvoitteita 
kanssasi. 

  

Valitus valvontaviranomaiselle 

Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli OnniBus.com ei ole mie-
lestäsi käsitellyt henkilötietoja Tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Valvontaviranomaisen yhteystiedot 
ovat: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

PL 800 
00521 HELSINKI 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 
Vaihde: 029 56 66700 
www.tietosuoja.fi 
 

8. Tietosuojakäytännön ja tietojesi päivitys sekä Tietosuojakäytännön vastainen 
toiminta 

Varmistaaksemme, että noudatamme Tietosuojalainsäädäntöä, voimme päivittää tätä Tietosuojakäytäntöä 
milloin tahansa.    

Jos henkilötietojasi käsitellään tämän Tietosuojakäytännön vastaisesti, tulisi tästä ilmoittaa rekry@onni-
bus.com. Tämän Tietosuojakäytännön vastainen toiminta, mukaan lukien henkilötietojen käsittely tai siirto 
sellaista tarkoitusta varten, jota ei ole mainittu tässä Tietosuojaselosteessa, otetaan vakavasti ja se johtaa 
asianmukaisiin toimenpiteisiin (mukaan lukien henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittamiseen toi-
mivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Tietosuojalainsäädäntö sitä vaatii).  

Jotta voimme varmistaa henkilötietojesi ajantasaisuuden ja turvallisen käsittelyn, päivitäthän hakemuksesi ja 
sähköisen hakijaprofiilisi tarpeen mukaan. 
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