
REKRYTOINTIREKISTERIN TIETOSUOJA  

 

Rekisterin kuvaus 

Työterveyslaitos toimii rekrytointitoiminnassaan syntyvän henkilötiedon rekisterinpitäjänä. 

Työterveyslaitoksen rekrytointirekisteriin kertyy henkilötietoa Työterveyslaitokselta työpaikkaa 

hakevilta henkilöiltä. 

Miksi ja millä perusteella käsittelemme henkilötietoa 

Käsittelemme henkilötietoa työhakemusten vastaanottamisessa ja käsittelyssä. Työterveyslaitos voi 

käyttää hakemusta myös muissa hauissa, jos työnhakija on antanut tähän suostumuksensa. 

Oikeusperuste henkilötiedon käsittelylle on suostumus (tietosuoja-asetuksen 6.1 artikla kohta 1 a). 

Mitä henkilötietoa käsittelemme 

Rekisteri sisältää työnhakijoiden tunniste- ja yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, muut 

yhteystiedot) ja hakijan hakemukseen syöttämät vastaukset sekä tiedot. 

Mistä saamme henkilötiedot 

Työnhakija syöttää tiedot itse järjestelmään. 

Mihin luovutamme henkilötietoja 

Käytämme IT-palveluntarjoajia, jotka tarjoavat meille tekniset ratkaisut tietojen käsittelyä varten. 

Henkilötietoja käsitellään kullekin tiedolle soveltuvassa ja tietoturvallisessa IT-palvelussa. 

Työterveyslaitoksella on sopimus kunkin IT-palveluntarjoajan kanssa ja henkilötietojen käsittelyn 

ehdoista ja vaatimuksista on sovittu.  

TalentAdore toimittaa meille rekrytoinnissa käyttämämme järjestelmän. 

Voimme joissain tapauksissa luovuttaa henkilötietoja rekrytointiin osallistuville kolmansille 

osapuolille. Tällaisia ovat suostumuksellasi esimerkiksi soveltuvuusarvioinnit ja 

turvallisuusselvitykset. 

Voimme luovuttaa henkilötietoja viranomaisille lainsäädännön velvoittaessa lain sallimilla tavoilla. 

Siirrämmekö henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle 

Emme siirrä henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

Miten kauan säilytämme henkilötietoja 

Säilytämme hakemusta kaksi vuotta hakemuksen jättämisestä mahdollisen oikeudellisen vaateen 

vuoksi.  

Rekrytointijärjestelmässä on mahdollisuus jättää avoin työhakemus Talent Communityyn eli 

osaajayhteisöön. Talent Communityssä hakijan tiedot säilyvät puolen vuoden ajan.  Järjestelmästä 

lähtee hakijalle automaattiviesti kuukausi ennen tietojen poistumista, jolloin hakija voi halutessaan 

jatkaa Talent Community -jäsenyyttä. 

Teemmekö automaattista päätöksentekoa tai profilointia 

Emme tee automaattista päätöksentekoa rekrytointirekisterin tietojen perusteella. 



Mitä tietojen antaminen merkitsee 

Henkilötietojen kerääminen on välttämätöntä työhakemuksen jättämiseksi ja käsittelemiseksi. 

Sinun oikeutesi 

Sinulla on useita henkilötietoihin kohdistuvia oikeuksia, jotka vaihtelevat eri tilanteissa. Voit tehdä 

Työterveyslaitokselle henkilötietojasi koskevan pyynnön Työterveyslaitoksen lomakkeella tai 

vapaamuotoisesti. Toimita pyyntö Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle.  

Oikeus saada pääsy tietoihin ja tarkastaa tiedot 

Sinulla on oikeus saada pääsy tietoihin ja tarkastaa henkilötiedot.  

Tarkastusoikeus on lähtökohtaisesti henkilökohtainen. Tiedot voidaan antaa vain henkilölle itselleen 

tai hänen lailliselle edustajalleen.    

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Sinulla on oikeus pyytää epätarkkojen, virheellisten tai puutteellisten tietojen oikaisemista.  

Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”) 

Sinulla ei ole oikeutta tietojen poistamiseen kahden vuoden säilytysajan aikana, sillä tietoja voidaan 

tarvita mahdollisen oikeudellisen vaateen vuoksi. 

Oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle 

Sinulla on oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.  

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 

Sinulla on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tietosuoja-asetuksessa kuvatuissa tilanteissa. 

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä 

Sinulla ei ole oikeutta vastustaa käsittelyä, sillä käsittely perustuu suostumukseen. 

Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi 

Työterveyslaitos ei tee automaattista päätöksentekoa rekrytointirekisterin tietojen perusteella. 

Oikeus peruuttaa suostumus 

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus. Mahdollisten oikeudellisten vaateiden vuoksi säilytämme 

hakemukset kahden vuoden ajan. 

Oikeus saada tietoa tietoturvaloukkauksesta 

Sinulla on oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, jos loukkauksesta aiheutuu korkea riski 

yksityisyyden suojalle. Käsittelemme mahdolliset henkilötietojen tietoturvaloukkaukset heti niiden 

tultua ilmi ja teemme tarvittaessa tietosuoja-asetuksen mukaiset ilmoitukset valvontaviranomaiselle 

ja rekisteröidyille. 

Julkisuuslain mukaiset henkilötietoja koskevat asiakirjapyynnöt  

Voit tehdä julkisuuslain (621/1999) mukaisia asiakirjapyyntöjä myös salassa pidettävistä asioista, jos 

asiakirja koskee sinua itseäsi tai olet asiassa asianosainen. 

 



Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Työterveyslaitos, PL 40, 00032 Työterveyslaitos, puhelinvaihde 030 474 1 

Työterveyslaitos 

Tietosuojavastaavan puhelinnumero 030 474 2429 ja sähköposti tsv(at)ttl.fi  

Luottamuksellisen asian hoitamiseksi voit lähettää Työterveyslaitokseen tietoturvallisen 

sähköpostiviestin. Sinulla pitää olla toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jotta voit viestiä 

tietoturvallisesti Työtyöterveyslaitoksen kanssa. 

Tietoturvallinen sähköpostiviesti Työterveyslaitokselle 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Tietosuojan valvontaviranomaisena toimii Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, josta saa tietoa 

henkilötietojen käsittelystä ja jonne voi myös tehdä valituksen. 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot 

 

 

https://www.ttl.fi/
https://www.turvaposti.fi/viesti/ttl.tietosuoja
https://tietosuoja.fi/etusivu
https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

