
     REKISTERISELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 §  
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
22.12.2017 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Lehto Group Oyj 

Osoite 

Voimatie 6 B, 90440 Kempele 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

puh. 020 7600 900, lehto@lehto.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Tanja Kanerva 
Osoite 

Äyritie 12 B, 01510 Vantaa 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

rekrytointi@lehto.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Lehdon työnhakijatietokanta 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

- Ottaa vastaan työnhakijoiksi ilmoittautuvien henkilöiden työhakemuksia: työhakemus voi kohdistua 
tiettyyn tehtävään tai olla avoin hakemus, hakemukset voivat olla sisäisiä (Lehto-konsernin 
organisaatiossa työpaikkaa sisäisesti vaihtavat) tai ulkoisia hakemuksia 

 

- Lehdosta työnantajana kiinnostuneet henkilöt voidaan myös siirtää Lehdon Talent Communityyn eli 
odottamaan avautuvia työpaikkoja ja heille voidaan lähettää avoimiin työpaikkoihin liittyviä tai muita 
henkilön kiinnostuksen kohteita vastaavia viestejä - henkilö pystyy myös itse kieltämään työpaikka-
aiheisen suoramarkkinoinnin 

 

- Käsittelyn tarkoituksena on säilyttää työnhakijan antamia työnhakuun liittyviä tietoja 
hakijarekisterissä 24 kuukautta, jollei henkilö pyydä tätä aiemmin Lehdon rekrytiimiä poistamaan 
tietojaan. Tämän 24:n kuukauden jälkeen edellä mainitut tiedot säilyvät rekrytointijärjestelmä 
TalentAdoren varmuuskopiotiedostona vielä kahdeksan viikon ajan, mutta eivät ole enää Lehdon 
rekrytiimin käytettävissä  

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Lehto-konsernista työpaikkaa hakeneiden tiedot 

- henkilötiedot; etunimi, sukunimi, sähköposti, puhelinnumero, asuinpaikka, työssäkäyntialueen 
sijainti, vapaa kuvaus, linkki LinkedIn-profiiliin, muut linkit (kts. kohta 4), valokuva 

- Tietokanta voi sisältää myös muita hakijan luovuttamia tiedostoja kuten työ- tai opiskelutodistuksia, 
videoita, hakijan osoittamia linkkejä työnhakuun liittyville sivuille esim. LinkedIn tai 
verkkosivupohjainen referenssi, palkkatoivomuksen koskien haettavaa tehtävää, kielitaidon, 
tietoteknisen osaamisen, erityisosaamisen, koulutus- ja pätevyystietoja, valmistumisasteen, 
hakemuskirjeen, ansioluettelon, todistuksia, valokuvan, työnäytteitä/portfolion, referenssiluettelon, 
hakijan toivomuksia haettavaa työtehtävää kohtaan, suosittelijoiden yhteystiedot 



6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Työnhakijat jättävät itse tietonsa työnhakijatietokantaan siihen tarkoitukseen suunnitellun 
TalentAdore-rekrytointijärjestelmän avulla. 

 

Myös Lehdon rekrytiimi voi lisätä hakijoiden työnhakuun liittyvät kohdassa 5 mainitut tiedot 
tietokantaan siitä hakijan kanssa erikseen sopimalla.  

 

Rekrytoinnissa käytettäviä henkilötietoja kerätään vain hakijalta itseltään hänen suostumuksellaan 
kirjallisesti, puhelimitse, internetin kautta, rekrychatissa, sähköpostitse tai muulla vastaavalla tavalla. 

 

Tiedot kerätään henkilön toimittamista kirjallisista hakemuksista ja sähköposteista, työ- ja 
opintotodistuksista sekä muista ammatillisen pätevyyden tai kelpoisuuden osoittamista todistuksista. 
Tietoja kerätään lisäksi haastattelujen, kyselyjen ja henkilöarviointien yhteydessä. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja annettuja tietoja luovutetaan kolmannelle 
osapuolelle vain henkilön antamalla kirjallisella suostumuksella. Tietoja luovutetaan viranomaisten 
tarpeisiin lakiin perustuvien määräysten perusteella. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Tulostetusta hakulomakkeesta huolehtivat tietokannan käyttäjät huolellisesti annettujen ohjeiden 
mukaisesti. Aineistoa ei tule luovuttaa Lehto-konsernin ulkopuolelle. Tulostetut hakijatiedot 
hävitetään tietoturvapaperijäteastioissa. 
 
 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Työhakemusten käsittely vaatii käyttöoikeuden ja kirjautumisen rekrytointijärjestelmään 
(henkilökohtainen käyttäjätunnus-salasana-pari). Käyttöoikeus järjestelmään on vain erikseen 
määritellyillä Lehto-konsernin työntekijöillä, jotka tarvitsevat järjestelmän tietoja työtehtävien 
hoitamiseksi.  
Yhteyden kryptays: TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256, 128 bit keys, TLS 1.2 
Salasanojen salaus: bcrypt-algoritmi 

 


