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REKRYTOINTI 
 
 

 

1  Yhteisrekisterinpitäjät ja yhteystiedot 
Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) 
Pohjolankatu 20 
87100 Kajaani 
Y-tunnus: 0185497-2 
 
Herman IT Oy 
Lönnrotinkatu 12 A 1. krs 
87100 Kajaani 
Y-tunnus: 2392690-6 
 
Kaisanet Oy 
Pohjolankatu 20 
87100 Kajaani 
Y-tunnus: 2366937-2 
 
Data-Enter Oy 
Kauppakatu 50 
78200 Varkaus 
Y-tunnus: 0724728-4 
 

2  Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö 
Tanja Kojola 
+358 44 7344 202 
tanja.kojola@kpo.fi 
 

3  Tietosuojavastaava 
Joonas Pulkkinen 
tietosuojavastaava@kpo.fi 
 
 

4  Rekisterin nimi 
TalentAdore 
 

5  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) 
Yritysten rekrytoinnissa tarvittavien kandidaattitietojen tallentaminen ja käsittely. 
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6  Rekisterin tietosisältö 
Suostumus: Työnhakijan nimi, puhelinnumero, sähköposti, kotiosoite, koulutus, työhistoria, LinkedIn-
profiili, lisätiedot, työhakemus ja cv. 
 

7  Tietojen luovutukset 
Hakijoiden tietoja käsitellään pääsääntöisesti vain järjestelmän sisällä. Rekrytoidun henkilön tiedot 
siirretään tarpeellisin osin yrityksen henkilötietojärjestelmään. 
Johto ja esihenkilöt: oman tiimin tai liiketoiminnan rekrytointeihin tulleiden hakemusten tarkastelu ja 
käsittely. Avointen hakemusten tarkastelu ja käsittely konsernin sisällä. 
Henkilöstöhallinto: kaikkien hakemusten tietojen tarkastelu, käsittely ja raportointi. 
Ulkopuoliset henkilöarvioijat: Rekrytoinneissa mahdollisesti käytettävillä henkilöarvioijilla on pääsy 
vain niiden henkilöiden tietoihin, joihin arviointi kohdistuu. 
Tietoja ei luovuteta EU/ETA -alueen ulkopuolelle. 
 

8  Tietojen siirrot kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin 
Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille. 
 

9  Säännönmukaiset tietolähteet 
Henkilö itse. 
 

10  Tietojen säilytysaika 
Henkilötietoja säilytetään vain rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellisen tai viranomaisvelvoit-
teiden mukaisen ajan. Hakijalla on mahdollisuus halutessaan antaa suostumus tietojen säilyttämiseen 
vuoden ajan hakijapoolissa (Talent Community). Järjestelmä lähettää hakijalle ilmoituksen säilytys-
ajan päättyessä, jolloin hakija voi halutessaan antaa uuden suostumuksen. Muussa tapauksessa tie-
dot poistetaan automaattisesti. 
 

11  Tekniset ja organisatoriset turvatoimet 
 
Kaikkia tietoja pääsee käsittelemään pääkäyttäjinä vain HR-vastaava ja palkanlaskijat (3 hlöä). Rekry-
toivat esihenkilöt pääsevät katsomaan tiimiinsä kohdistuvien rekrytointien hakijatietoja sekä hakija-
poolissa olevien työnhakijoiden tietoja. Tunnistautumisena on käyttäjätunnukset ja salasanat. Pää-
käyttäjät hallinnoivat käyttäjätunnuksia. 
Järjestelmä on SaaS -palvelu, jonka varmistuksista huolehtii järjestelmätoimittaja TalentAdore Oy.  
 


