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Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö   
 

Call Waves Solutions Finland Oy, y-tunnus 159 1567-6 (jäljempänä Call Waves) 
Kampikuja 4, 78200 Varkaus, puh. 0207 191 350 
 
Marja Kiviniemi 
marja.kiviniemi@callwaves.fi 

Rekisterin nimi 

Call Waves, rekrytoinnin henkilörekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn kohde 

Käsittelemme henkilötietojasi mikäli haet Call Wavesilla tarjolla olevaa työpaikkaa tai lähetät 
meille avoimen hakemuksen. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

Käsittelemme ja tallennamme henkilötietojasi Call Wavesin rekrytoinnin tarpeisiin jotta 
löydämme tarjolla oleviin tehtäviin sopivimmat henkilöt – samalla myös sinulle parhaan 
mahdollisen työpaikan. 

Henkilötietojen käsittelyn lainmukainen peruste 
- Suostumuksesi; lähettämällä meille työhakemuksen annat meille luvan käsitellä 

antamiasi henkilötietoja 
 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisterimme sisältää seuraavat meille antamasi tiedot 

- Nimesi 
- Yhteystietosi (sähköpostiosoite ja puhelinnumero) 
- Kirjoittamasi vapaamuotoinen hakemusteksti ja sen tietosisältö 
- Mahdollisesti liittämäsi CV ja sen tietosisältö 
- Mahdollisesti liittämäsi erillinen hakukirje ja sen tietosisältö 
- Mahdollisesti liittämäsi muu liite ja sen tietosisältö 
- Mahdollisesti liittämäsi LinkedIn- tai muu linkki 
- Mahdollisessa puhelinkuulemisessa ja haastattelussa antamasi oleelliset lisätiedot 
- Haastattelijan kirjaamat tiedot, esim. soveltuvuus ja valintatieto 
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Säännönmukaiset tietolähteet 
Saamme henkilötiedot sinulta itseltäsi lähettämässäsi työhakemuksessa sekä mahdollisesti 
myös puhelinkeskustelussa kutsuessamme sinut haastatteluun ja työhaastattelussa. 
 
Täydennämme antamiasi tietoja Call Wavesin työhönottajamme kirjaamilla tiedoilla, esim. 
miten hän arvioi soveltuvuuttasi eri työtehtäviimme.  

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Emme luovuta henkilötietojasi Call Wavesin ulkopuolelle. Käytämme rekrytoinnissa sähköistä 
alustaa, minkä tuottajan kanssa on solmittu kirjallinen sopimus henkilötietojen käsittelystä, 
sen varmistamiseksi, että tietojesi käsittelyssä noudatetaan Euroopan Unionin henkilötietojen 
suojaa koskevaa asetusta 2016/679 sekä muuta henkilötietojen suojasta säädettyä 
ajantasaista lainsäädäntöä.  

 

Tietojen säilytysaika 
Säilytämme tietojasi seuraavasti: 
 
Mikäli palkkaamme sinut säilytämme hakemuksessa antamiasi tietoja työsuhteesi ajan. 
 
Mikäli et tule valituksi tällä kertaa:  

  6 kk mahdollisesti otamme sinuun yhteyttä mikäli sopiva tehtävä avautuu; 
12 kk  mikäli  itse haluat jättää tietosi Talent Communityyn;  

 12 kuukauden jälkeen lähetämme sinulle viestin ja kysymme haluatko edelleen 
jatkaa Talent Communityssä.   

 
 

Rekisterisuojauksen periaatteet 

Tietosi on tallennettu Call Wavesin käyttämään järjestelmään, joka on suojattu teknisesti ja 
organisatorisin toimin, mikä tarkoittaa mm. sitä, että tietoihisi pääsevät vain nimetyt henkilöt, 
joille pääsy on nimenomaisesti tarpeen työtehtävien hoitamiseksi. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Sinulla on asetuksen 15 – 22 artiklan mukainen oikeus tarkistaa itseäsi koskevat tiedot sekä 
oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja oikeus vaatia tarpeettoman tiedon poistamista. 
Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli emme toteuta pyytämiäsi 
perusteltuja ja kohtuullisia toimenpiteitä.  

 

Tarkistus- ja oikaisupyynnöt voit lähettää sähköpostilla osoitteeseen tietosuoja@callwaves.fi 
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