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TIETOSUOJASELOSTE 

 

 

1. Rekisterin pitäjä:  Mamwork Oy  

Ramsaynranta 3 B, 00330 Helsinki 

Y-tunnus: 2467388-3 

Kotipaikka: Helsinki 

Rekisterin yhteyshenkilö on Pia Lemmetty (pia.lemmetty (at) mamwork.fi).  

 

2. Rekisteriasiat:  Mamwork Oy hallinnoi ja käsittelee kerättyjä henkilötietoja.  

Lisäksi henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjän palveluntarjoaja TalentAdore, 

tuottaakseen rekisterinpitäjälle teknistä alustaa rekrytointitoimenpiteiden 

toteuttamiseksi.  

 

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin, 

osoitteessa info@mamwork.fi.  

 

3. Rekisterin nimi:  Mamwork Oy:n asiantuntija- ja sidosryhmätietorekisteri.  

 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus:  

Henkilötietojen pääasiallisena käyttötarkoituksena on toimia Mamwork Oy:n 

asiantuntijaverkoston eli Mamwork Oy:n kautta työtä etsivien henkilöiden sekä 

Mamwork Akatemian kautta verkkokursseille osallistuvien henkilöiden 

rekisterinä. Rekisteri sisältää henkilötietoja Mamwork Oy:n palvelujen 

käyttäjäksi rekisteröityneistä luonnollisista henkilöistä. Tietoja kertyy asiakkaan 

luovuttamien perustietojen lisäksi sopimuksista, palvelujen käytöstä, palvelujen 

käyttöalueista sekä palvelujen tuottamisen ja ohjaamisen edellyttämistä 

tiedoista. Lisäksi rekisteri voi sisältää asiakkaan itse ilmoittamia 

kiinnostusalueita koskevia tietoja. Henkilötietojen käsittelyn peruste on 

asiakassuhde, sopimuksen täytäntöönpano ja oikeutettu etu. Rekisteröidyt 

ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys Mamwork Oy:öön joko työnhakijana, 

asiakkaana tai sidosryhmän edustajana.  

 

Henkilötietoja käsitellään pääasiassa Mamwork Oy:n saamien rekrytointi- tai 

suorahakutoimeksiantojen toteuttamisessa.  

mailto:info@mamwork.fi


Mamwork Oy   TIETOSUOJASELOSTE 2 (4) 
 
Y-tunnus: 2467388-3  
 

 

 

Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:  

- Asiakkaan valitsemien palveluiden toteuttamiseen, kehittämiseen ja 

ylläpitämiseen.  

- Asiakkuuden hoitamiseen, kuten esimerkiksi myynti, markkinointi ja tiedotus, 

asiakassuhteen hallinta ja muu hoitaminen.  

- Mamwork:n liiketoiminnan operatiivisiin tarpeisiin, kuten esimerkiksi 

palveluprosessin toteuttaminen, laskutus ja raportointi.  

- Mamwork Oy:n liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, palveluista 

tiedottamiseen, myynnin edistämiseen ja markkinatutkimuksiin.  

 

5. Rekisterin tietosisältö:  

Mamwork Oy:n asiantuntijarekisteri sisältää seuraavia tietoja. Hakija voi itse 

päättää, mitä tietoja palveluun jättää ja päivittää omia tietojaan saamillaan 

tunnuksilla:  

- Yhteystiedot (nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero) 

- Palvelun käyttökieli 

- Sukupuoli 

- Syntymäaika 

- Koulutus- ja työhistoria 

- Kielitaito ja muut työhön liittyvät taidot 

- Referenssitiedot 

- Ansioluettelon tiedot 

- Henkilön valokuva 

- Muut rekrytoinnin kannalta oleelliset lisätiedot 

- Suoramarkkinointia koskevat asiakkaan tekemät valinnat 

- Muut mahdolliset palveluiden edellyttämät tiedot 

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet:  

  Rekisterin tietolähteenä on henkilö itse.  

 

7. Tietojen vastaanottajat:  

  Henkilötietoja luovutetaan:  

Mamwork Oy:n sähköisen liiketoiminnan sopimussuhteisille 

yhteistyökumppaneille palveluita koskevaan viestintään ja markkinointiin tai 

asiakkaan valitsemien palveluiden toteuttamiseksi. 

Mamwork Oy:n asiakkaille, jotka ovat antaneet rekrytointi- tai 

suorahakutoimeksiannon yritykselle.  
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8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:  

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti vain EU/ETA-alueella. Tietojen 

käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti 

sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä 

käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietojen käsittely tapahtuu 

pääosin Euroopan talousalueella. Jotkin yhteistyökumppanimme voivat 

käsitellä tietoja EU:n ulkopuolella. Kaikki palveluntarjoajat ovat sitoutuneita 

noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.  

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet  

Järjestelmään pääsevät vain Mamwork Oy:n henkilökunta henkilökohtaisilla 

tunnuksilla ja salasanoilla. Tietoja käsittelevillä henkilöillä on voimassa oleva 

salassapitosopimus. Henkilötietoja säilytetään palveluntarjoajan palvelimilla, 

jotka on suojattu alan yleisten käytänteiden mukaisesti.  

 

10. Tietojen säilytysaika:  

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen 

vuoksi on tarpeellista.  

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava 

lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista 

kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä 

rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteen sopimattomia, 

vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset 

tiedot viipymättä.  

 

11. Rekisteröidyn yleiset oikeudet:  

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen perusteella:  

- Oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja 

vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista,  

- Oikeus peruuttaa suostumus,  

- Oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus 

henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle,  

- Oikeus vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen 

käsittelemisen perusteena on asiakassuhde. Tällaisessa tilanteessa tulee 

esittää vaatimus sähköpostitse.  

- Oikeus kieltää suoramarkkinointi 
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12. Muutokset tähän selosteeseen 

Parannamme ja kehitämme palveluitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, 

joten tietosuojaselosteisiin saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Päivitämme 

uuden selosteen Internet-sivuillemme ja merkitsemme siihen päivityksen 

ajankohdan. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa 

mahdollisista muutoksista.  

 

 

 

Päivitetty 1.10.2021 

 


