
 

  

 

 

 

 

VTT:N TIETOSUOJASELOSTE REKRYTOINTI                                       
VTT DATA PRIVACY STATEMENT FOR RECRUITMENT 
 

Click here for English version 

 

Tietosuojaseloste rekrytointi 

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (2016/679, ”Tietosuoja-asetus”).  

1. Henkilötietojen käsittelyn kohde  

VTT:n rekrytointiin liittyvät henkilötiedot. 

2. Rekisterinpitäjä, tietosuojavastaava ja yhteyshenkilö 

Rekisterinpitäjä:  
Nimi: Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy (”VTT”), Y-tunnus: 2647375-4  
Osoite: Vuorimiehentie 3, 02150 Espoo 
 

Tietosuojavastaava:   

Nimi: Seppo Viinikainen 

Osoite: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Koivurannantie 1 Jyväskylä 

Sähköposti: tietosuoja@vtt.fi 

 

3. Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia työnhakijoiden työsuhteiden aloittamisen kannalta välittömästi 

tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät mahdolliseen rekrytointiin työsuhteeseen VTT:llä: 

Perustiedot, kuten 

 
• Etu- ja sukunimet, sähköposti 

• Työhakemus ja työnhakuprosessiin sisältyvät muut tiedot, kuten kielitaito, koulutus- ja 

tutkintotiedot, CV:ssä annetut tiedot 

• Henkilö- ja soveltuvuusarviointeja varten kerätyt tiedot 

• Mahdollinen videohaastattelu ja siinä annetut tiedot, perusmuotoisen turvallisuusselvityksen 

tulosten tiedot 

• Työnhakijan ilmoittamien suosittelijoiden antamat tiedot 

• Rekrytoinnin etenemiseen ja mahdolliseen karsintaan liittyvät tiedot 

• Työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärä 

• Työsopimus ja sen sisältämät ehdot, kuten rahapalkka ja muut palkitsemistavat ja etuudet 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset  

Henkilötietoja käytetään rekrytointiin liittyvissä toimenpiteissä. Näitä toimenpiteitä ovat: kandidaattien 

arvioiminen ja valitseminen, rekrytointiprosessiin liittyvä yhteydenpito hakijoihin, haastatteluiden ja 

soveltuvuustestien toteuttaminen, haastattelujen arviointi ja soveltuvuustestien tulosten läpikäynti, 

perusmuotoisen turvallisuusselvityksen toteuttaminen, rekrytointiin liittyvän raportointidatan kerääminen 

sekä mahdollisiin oikeusvaateisiin vastaaminen ja puolustautuminen. Jotta VTT voi hyödyntää valitsematta 

jääneen työnhakijan tietoja muissa mahdollisissa nykyisissä ja tulevissa avoimissa tehtävissä, voi VTT 

erikseen pyytää hakijaa liittymään hakijayhteisöön, Talent Communityyn. Talent Communityssä hakijan 

tiedot säilytetään toistaiseksi ja voidaan poistaa erillisestä hakijan pyynnöstä. Hakijayhteisön jäsenille 

lähetetään tietoja hakijaprofiiliin sopivista työpaikoista sekä muita ajankohtaisia uutisia liittyen VTT:n avoimiin 

työpaikkoihin.  
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5. Käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittely perustuu yhteen tai useampaan alla luetelluista perusteista: 

 

Lakisääteinen velvoite 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen mukainen lakisääteinen velvoite, kun 

käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Tästä on kyse esimerkiksi 

silloin, kun rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja rekrytoidakseen sopivimman kandidaatin.  

 

Sopimus 

Työnhakijoiden henkilötietojen käsittely perustuu rekrytointiin ja rekrytointiprosessiin liittyvien toimenpiteiden 

toteuttamiseksi.  

 

Oikeutettu etu 

Käsittelyn oikeusperusteena on osittain tietosuoja-asetuksen mukainen oikeutettu etu.  Työnhakija ja 

työntekijä voivat kohtuudella odottaa, että heidän henkilötietojaan käsitellään yllä kohdassa 4 kuvattuihin 

tarkoituksiin, ja käsittely on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn etujen välisen intressipunninnan perusteella 

oikeutettua, sillä käsittelyn vaikutus rekisteröityyn on suotuisa (rekrytointiin liittyvä henkilötietojen käsittely) ja 

käsittelyyn on kohdistettu toimenpiteitä jotka suojaavat rekisteröidyn etuja (esimerkiksi tietoturvasta 

huolehtiminen kohdan 11 mukaisesti).  Rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä henkilötietoja oikeutetun edun 

nojalla, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet 

syrjäyttävät tällaiset edut. 

 

Suostumus 

Käsittely voi perustua myös rekisteröidyn suostumukseen siinä määrin, kuin lainsäädäntö sitä edellyttää. 

Rekisteröidyllä on aina oikeus peruuttaa suostumuksensa. Oikeuden käyttäminen ei vaikuta ennen 

suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.  

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti henkilöltä itseltään. 

Tietoja voidaan kerätä myös rekisteröidyn suosittelijalta ja rekrytointikonsultilta. 

Rekisterinpitäjä voi kerätä rekisteröidyn suostumuksella henkilötietoja myös muista lähteistä, ellei kyse ole 

henkilöluottotiedoista tai rikosrekisteritiedoista työntekijän luotettavuuden selvittämiseksi, jolloin 

suostumusta ei edellytetä. 

 

7. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 
VTT luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos tämä on tarpeellista palveluun liittyvistä 

teknisistä syistä ja/tai soveltuva lainsäädäntö edellyttää luovuttamista.  

 

Henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja 

rekisterinpitäjän lukuun: 

• HR-hallinnon IT-järjestelmien toimittajille 

• Tallennustilapalveluiden toimittajille 

• Rekrytointikonsulteille 

 Soveltuvuusarvioinnin toimittajille 

 Videohaastattelupalveluiden toimittajille 

Tämän lisäksi, rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille lakisääteisten velvoitteiden 

toteuttamiseksi. 

Tiedot luovutetaan asianmukaisin sopimusjärjestelyin Tietosuoja-asetuksen ja soveltuvan lainsäädännön 

vaatimusten mukaisesti. 



 

  

 

 

 

Listaus rekrytointijärjestelmän alihankintana suorittavista datan käsittelijöistä: 

https://talentadore.zendesk.com/hc/en-us/articles/360005970634-List-of-TalentAdore-VRA-
sub-processors 

 

 

8. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja voidaan siirtää EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on henkilötietojen käsittelyn teknisen 

toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen asettamia 

vaatimuksia. EU- ja ETA-alueen ulkopuolinen käsittely on suojattu EU Privacy Shield -serftifikaatin 

mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi käyttää muun muassa toimivaltaisten viranomaisten kulloinkin hyväksymiä 

kansainvälisiä tiedonsiirtoja varten laadittuja mallisopimuslausekkeita. 

 

9. Automaattisen päätöksenteon, erityisesti profiloinnin 

olemassaolo 

 
Yllä kohdassa 3 mainitut henkilötiedot eivät ole automaattisen päätöksenteon kohteena.  
 

10. Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan 

määrittämiskriteerit 
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten 
kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.  Tämän jälkeen tiedot 
tuhotaan ellei niiden käsittelylle ole edelleen soveltuvaa käsittelyperustetta. Säilytysajoissa otetaan 
huomioon esimerkiksi lainsäädännön mahdollistamat kanneajat sekä työnantajan velvollisuudet. 
VTT säilyttää hakemuksia rekrytointijärjestelmässä 24 kk hakuajan umpeutumisesta. Avoimia 
hakemuksia säilytetään 24 kk hakemuksen viimeisestä päivityksestä 
Hakijayhteisössä tiedot säilyvät toistaiseksi tai kunnes yhteisön jäsen erikseen pyytää poistamaan 
nämä. 
 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet  
Henkilötiedot suojataan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein luvattomalta 

käsittelyltä ja pääsyltä. Henkilötiedot tallennetaan rekrytointijärjestelmään ja suojataan muun 

muassa seuraavilla menettelyillä: pääsynhallinta, palomuurit, salasanajärjestelyt. Pääsy 

henkilötietoihin on rajattu henkilöihin, jotka ovat sitoutuneet salassapitoon. 

 

Lisäksi työsopimukset tallennetaan paperisina VTT:n henkilöstöosastolla. Henkilötiedot tallennetaan 

teknisesti turvalliseen paikkaan. Fyysinen pääsy tietoon rajataan pääsyoikeuksin ja 

turvatoimenpitein. Lisäksi pääsy tietoon rajataan mm. palomuurien ja teknisin turvakeinoin. Pääsy 

henkilötietoihin on rajattu tiettyihin nimettyihin henkilöihin, jotka ovat sitoutuneet salassapitoon. 

 

12. Rekisteröidyn oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on seuraavat, tässä kohdassa 12 kuvatut oikeudet, joita voidaan rajoittaa tietosuoja-

asetuksen mukaisesti. Rekisteröity voi toteuttaa nämä oikeutensa olemalla yhteydessä kohdan 2 

yhteystietoja käyttäen rekisterinpitäjään tai suoraan VTT:n rekrytointiin osoitteella recruitment@vtt.fi. 

 

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin  

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia 

henkilötietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin 

henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä. Pyyntö 

osoitteeseen recruitment@vtt.fi. 

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfo.talentadore.com%2Fe2t%2Fc%2F*W1-NR-Y85PVdFW8k57n83-pYB50%2F*W3vZdLp1pC73pW2wfBXg7hh6HS0%2F5%2Ff18dQhb0S3j16XvPVTW11L-8h1vZNhwW53ld0W4_c2rCW7WT1hF6tvZ_mN7PWNBMl7DszW1TV0KY8MXf7nW22QGt_8g9SWBW54x5Vx95y93SW1b7Zwl3p8R_DW8-WnRr6gK-f8W8M2PqN2vYDFwW6gcpWF5GtCFjW8J2lLd4qNTlgW7506bG83nHcnW5nVLdb1QCS4wVdqrz_461Qj4Vyns4f1P_DnYW37mvlM39gJ0BW3Rd9wk6CbdMVW6Qk1hM5-K0fwW2m69GF2Z_R_bVfc_pf1_9672W3-Lz064L2NY1N3tDqZ8FymZ9W8mtGLN4Yl8xcW8YGg9l5zDNhqW6Qy1jS4TtlCGW1x1Jz42ns9kRW3bZRmQ59lHZGMr0DpsM8F0LW6HgzQV3jYz8lW5ph-S39bBkwcW3l5Xbl6yMRLnW49fFk66T9pkJW3l3mlz1fP9T7W7zV9yc4fdS3mN5hSWBQcnH_hW8Cm5DC5Kz-rXN2dx6RqSwzpJW7mjyrv5kxhcNN7lPTBt6rQYzW8Ld6H35JD7TmW7zJMTY4CwqNYW8-gHKf5qZ087W4B4-dw7JNBw-N5k-Q0qRWZ_t111&data=02%7C01%7C%7Ccf971f574c814b24c57f08d6cd3a200e%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C636922046866430446&sdata=uA%2F4XH8VgKOX3zdA%2F1y5qSRrD8hLCuomepKsa0njCGQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfo.talentadore.com%2Fe2t%2Fc%2F*W1-NR-Y85PVdFW8k57n83-pYB50%2F*W3vZdLp1pC73pW2wfBXg7hh6HS0%2F5%2Ff18dQhb0S3j16XvPVTW11L-8h1vZNhwW53ld0W4_c2rCW7WT1hF6tvZ_mN7PWNBMl7DszW1TV0KY8MXf7nW22QGt_8g9SWBW54x5Vx95y93SW1b7Zwl3p8R_DW8-WnRr6gK-f8W8M2PqN2vYDFwW6gcpWF5GtCFjW8J2lLd4qNTlgW7506bG83nHcnW5nVLdb1QCS4wVdqrz_461Qj4Vyns4f1P_DnYW37mvlM39gJ0BW3Rd9wk6CbdMVW6Qk1hM5-K0fwW2m69GF2Z_R_bVfc_pf1_9672W3-Lz064L2NY1N3tDqZ8FymZ9W8mtGLN4Yl8xcW8YGg9l5zDNhqW6Qy1jS4TtlCGW1x1Jz42ns9kRW3bZRmQ59lHZGMr0DpsM8F0LW6HgzQV3jYz8lW5ph-S39bBkwcW3l5Xbl6yMRLnW49fFk66T9pkJW3l3mlz1fP9T7W7zV9yc4fdS3mN5hSWBQcnH_hW8Cm5DC5Kz-rXN2dx6RqSwzpJW7mjyrv5kxhcNN7lPTBt6rQYzW8Ld6H35JD7TmW7zJMTY4CwqNYW8-gHKf5qZ087W4B4-dw7JNBw-N5k-Q0qRWZ_t111&data=02%7C01%7C%7Ccf971f574c814b24c57f08d6cd3a200e%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C636922046866430446&sdata=uA%2F4XH8VgKOX3zdA%2F1y5qSRrD8hLCuomepKsa0njCGQ%3D&reserved=0


 

  

 

 

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada oikaistua rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot 

ilman aiheetonta viivytystä ja puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. Hakuajan aikana hakija voi itse 

muuttaa omia tietojaan. Hakuajan umpeuduttua pyyntö lähetetään osoitteeseen recruitment@vtt.fi. 

 

Oikeus tietojen poistamiseen  

Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot mm. seuraavissa 

tilanteissa: (i) niitä ei enää tarvita tarkoituksiin, joihin ne kerättiin tai joihin niitä muuten käsiteltiin,  (ii) 

rekisteröity peruuttaa suostumuksen eikä käsittelyyn ole muuta perustetta, (iii) henkilötietoja on 

käsitelty lainvastaisesti; (iv) henkilötiedot on poistettava rekisterinpitäjään sovellettavan 

lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; tai (v) rekisteröity vastustaa käsittelyä rekisterinpitäjän 

oikeutetun edun nojalla. Pyyntö lähetetään osoitteeseen recruitment@vtt.fi. 

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rajoitusta henkilötietojen käsittelyyn mm. seuraavissa tilanteissa: (i) 

rekisteröity kiistää tietojen paikkansapitävyyden; (ii) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa 

henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; (iii) rekisterinpitäjä ei enää 

tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen 

vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; (iv) rekisteröity on vastustanut 

henkilötietojen käsittelyä. Pyyntö lähetetään osoitteeseen recruitment@vtt.fi. 

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (Tietosuoja-asetus artikla 20) 

Jos rekisteröity on itse toimittanut henkilötietonsa rekisterinpitäjälle, rekisteröidyllä on oikeus saada 

kyseiset henkilötiedot sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos: 

 käsittely suoritetaan automaattisesti; ja 

 käsittely perustuu joko rekisteröidyn suostumukseen tai rekisteröidyn henkilötietojen käsittely 

on tarpeen sopimuksen, esimerkiksi työsopimuksen, täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen 

tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.    

 

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta siirtää tietoja järjestelmästä toiseen, jos kyseisiä henkilötietoja 

käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun tai lakisääteisen velvoitteen perusteella. 

 

Oikeus vastustaa käsittelyä (Tietosuoja-asetus artikla 21) 

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa 

häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. 

 

Oikeus tehdä valitus  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos rekisteröity katsoo, että hänen 

oikeuksiaan on EU:n tietosuoja-asetuksen valossa loukattu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Data privacy statement recruitment 

In accordance with EU General Data Protection Regulation (2016/679, “GDPR”) and applicable national 
legislation (including Finnish Data Protection Act 1050/2018).  
  

1  Description of processing  

Processing of personal data related to recruitment by VTT.  
  

2 Data controller, data protection officer  

Data controller:  
Name: Technical Research Centre of Finland Ltd (”VTT”), Business ID: 2647375-4  
Address: Vuorimiehentie 3, 02150 Espoo, Finland  
Data Protection Officer:  
Name: Seppo Viinikainen  
Address: Technical Research Centre of Finland Ltd, Koivurannantie 1 Jyväskylä, Finland  
E-mail: tietosuoja@vtt.fi  

 
 

3 Categories of the personal data  

  
The data controller may collect and process following personal data directly needed in connection with 
the recruitment process and the possible employment of the applicant by VTT:  
 

 Names and contact details, such as e-mail  
 Job application and other information related to the recruitment process, such as language skills, 

education and qualifications, information provided in the applicant’s CV  
 Information from personal assessment and aptitude assessment tests, a possible video interview 

and the data contained therein, data from a standard security clearance  
 Information provided by the references nominated by the applicant  
 Information related to the progress of recruitment and the selection for or elimination from 

further processing  
 Start and end date of employment  
 Work contract including the terms and conditions therein, such as salary and other compensation 

and benefits. 
 

4 Purposes of processing personal data  

  
Personal data is processed for purposes of VTT’s recruitment process. The process includes: evaluation 
and selection of candidates, communication related to the recruitment with applicants, organisation of 
interviews and assessment tests, evaluation of interviews and reviewing the results of assessment tests, 
carrying out a standard security clearance, gathering data for recruitment related reporting, and 
responding to legal claims and defending against litigation in the event of potential disputes between VTT 
and the job seeker. VTT has an obligation to ensure that a foreign person has the right to work in Finland. 
VTT must also retain data on foreign employees and the basis for rights to work. In addition, VTT may 

mailto:tietosuoja@vtt.fi


 

  

 

 

 

invite applicant to VTT’s Talent community, where news and updates related to new position may be 
shared.  
 

 

5 Legal basis for processing  

  
Personal data is being processed on the basis of one or more of the following:  
 

Statutory obligation  
The legal basis for processing personal data is a statutory obligation under the GDPR when processing is 
necessary to comply with the statutory obligations of the controller. This is the case, for example, when 
the controller processes personal data for the provision of the statutory obligations of the employer, such 
as ensuring that a foreign person has the right to work in Finland.  
  
Contract  
The processing of personal data is necessary in order to take steps at the request of the applicant prior to 
entering into a contract between VTT and the applicant.  
 
Legitimate interest  
The legal basis for the processing is in part a legitimate interest under the GDPR. An applicant and an 
employee can reasonably expect his/her personal data to be processed for the purposes described above 
in section 3, and based on the balanced interests of the data subject and the controller, the processing is 
justified, as the envisaged effects of such processing are favourable to the data subject, and, as the 
processing is subject to measures protecting the interests of the data subject (such as ensuring 
information security in accordance with section 11). The controller has the right to process personal data 
under a legitimate interest, except where such interests are overridden by the interests or fundamental 
rights and freedoms of the data subject which require the protection of personal data.  
  
 
 
Consent  
Processing of personal data is based on the consent given by the data. The data subject has the right to 
withdraw his/her consent at any time. Exercise of the right does not affect the lawfulness of the 
processing carried out prior to the withdrawal of consent. 
 
 

6 Regular sources of information  

Personal data is mainly collected from the data subject him/herself.  
Data may also be collected from references nominated by the data subject or from a recruitment 
consultant.  
The data controller may with the consent of the data subject collect personal data also from other 
sources, excluding, however, personal credit data or criminal records data for the purpose of determining 
the candidate’s/employee's reliability, in which case the consent of the data subject is not required. 
 

7 Recipients or categories of recipients of personal data  

  



 

  

 

 

 

VTT may disclose personal data to a third party if it is necessary for service related technical reasons 
and/or appropriate legislation requires disclosure.  
The processing of personal data has been outsourced to the following service providers who deal with 
personal data on behalf of the controller:  
 

 Providers of IT-systems used in HR administration  
 Storage service providers  
 Recruitment consultants  
 Aptitude assessment providers  
 Video interview service providers  

  
In addition, the controller may disclose information to the competent authorities in order to implement 
statutory obligations. The information will be provided under appropriate contractual arrangements in 
accordance with the requirements of the GDPR and applicable legislation. 
 
List of data sub processors: 

 

https://talentadore.zendesk.com/hc/en-us/articles/360005970634-List-of-TalentAdore-VRA-
sub-processors 

 

8 Transfer of personal data outside the EU and the EEA  

If it is necessary for the technical implementation of personal data processing, personal data may be 
transferred outside the EU and EEA, in which case the data transfer is be subject to the requirements of 
the GDPR. The controller may use, inter alia, the current standard contractual clauses for the international 
data transfers approved by the competent authorities.  
  
 

9 Automated decision-making, including profiling  

  
Personal information mentioned above in section 2 is not subject to automated decision-making.  
  

10 The period for which personal data is stored or the criteria used to determine 
the period  

Personal is stored as long as it is necessary for the purposes of processing personal data or for complying 
with the statutory obligations of the controller. The data shall thereafter be destroyed or anonymized, 
unless legal basis  
for their continued processing remains. The retention periods take into account, for example, the 
limitation of action based on legislation and the obligations of the employer. VTT retains applications in 
the recruitment system for two years after the expiration of the application deadline. Open applications 
are retained for two years after the last update to the application. The applicants information in Talent 
community can be deleted upon the applicants request. 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfo.talentadore.com%2Fe2t%2Fc%2F*W1-NR-Y85PVdFW8k57n83-pYB50%2F*W3vZdLp1pC73pW2wfBXg7hh6HS0%2F5%2Ff18dQhb0S3j16XvPVTW11L-8h1vZNhwW53ld0W4_c2rCW7WT1hF6tvZ_mN7PWNBMl7DszW1TV0KY8MXf7nW22QGt_8g9SWBW54x5Vx95y93SW1b7Zwl3p8R_DW8-WnRr6gK-f8W8M2PqN2vYDFwW6gcpWF5GtCFjW8J2lLd4qNTlgW7506bG83nHcnW5nVLdb1QCS4wVdqrz_461Qj4Vyns4f1P_DnYW37mvlM39gJ0BW3Rd9wk6CbdMVW6Qk1hM5-K0fwW2m69GF2Z_R_bVfc_pf1_9672W3-Lz064L2NY1N3tDqZ8FymZ9W8mtGLN4Yl8xcW8YGg9l5zDNhqW6Qy1jS4TtlCGW1x1Jz42ns9kRW3bZRmQ59lHZGMr0DpsM8F0LW6HgzQV3jYz8lW5ph-S39bBkwcW3l5Xbl6yMRLnW49fFk66T9pkJW3l3mlz1fP9T7W7zV9yc4fdS3mN5hSWBQcnH_hW8Cm5DC5Kz-rXN2dx6RqSwzpJW7mjyrv5kxhcNN7lPTBt6rQYzW8Ld6H35JD7TmW7zJMTY4CwqNYW8-gHKf5qZ087W4B4-dw7JNBw-N5k-Q0qRWZ_t111&data=02%7C01%7C%7Ccf971f574c814b24c57f08d6cd3a200e%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C636922046866430446&sdata=uA%2F4XH8VgKOX3zdA%2F1y5qSRrD8hLCuomepKsa0njCGQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfo.talentadore.com%2Fe2t%2Fc%2F*W1-NR-Y85PVdFW8k57n83-pYB50%2F*W3vZdLp1pC73pW2wfBXg7hh6HS0%2F5%2Ff18dQhb0S3j16XvPVTW11L-8h1vZNhwW53ld0W4_c2rCW7WT1hF6tvZ_mN7PWNBMl7DszW1TV0KY8MXf7nW22QGt_8g9SWBW54x5Vx95y93SW1b7Zwl3p8R_DW8-WnRr6gK-f8W8M2PqN2vYDFwW6gcpWF5GtCFjW8J2lLd4qNTlgW7506bG83nHcnW5nVLdb1QCS4wVdqrz_461Qj4Vyns4f1P_DnYW37mvlM39gJ0BW3Rd9wk6CbdMVW6Qk1hM5-K0fwW2m69GF2Z_R_bVfc_pf1_9672W3-Lz064L2NY1N3tDqZ8FymZ9W8mtGLN4Yl8xcW8YGg9l5zDNhqW6Qy1jS4TtlCGW1x1Jz42ns9kRW3bZRmQ59lHZGMr0DpsM8F0LW6HgzQV3jYz8lW5ph-S39bBkwcW3l5Xbl6yMRLnW49fFk66T9pkJW3l3mlz1fP9T7W7zV9yc4fdS3mN5hSWBQcnH_hW8Cm5DC5Kz-rXN2dx6RqSwzpJW7mjyrv5kxhcNN7lPTBt6rQYzW8Ld6H35JD7TmW7zJMTY4CwqNYW8-gHKf5qZ087W4B4-dw7JNBw-N5k-Q0qRWZ_t111&data=02%7C01%7C%7Ccf971f574c814b24c57f08d6cd3a200e%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C636922046866430446&sdata=uA%2F4XH8VgKOX3zdA%2F1y5qSRrD8hLCuomepKsa0njCGQ%3D&reserved=0


 

  

 

 

 

11 Principles of data protection  

Personal data is protected by appropriate technical and organizational measures against unauthorized 
processing and access. Personal data is stored in the recruitment system and is protected by, inter alia, 
the following procedures: access control, firewalls, password arrangements. Access to personal data is 
restricted to persons who are bound by confidentiality.  
In addition, employment contracts are stored in paper by VTT Human Resources. Personal data is stored 
in a technically secure location. Physical access to information is limited by access rights and  
security measures. Access to personal data is limited to certain named persons who are bound by 
confidentiality. 
 

12 Rights of the data subject  

The data subject has the following rights, which may be restricted according to the GDPR and applicable 
legislation. The data subject may exercise these rights by contacting the controller, preferably in writing 
and by e-mail using the contact information provided in section 2., and/or by contacting VTT recruitment 
team at recruitment@vtt.fi 
  
 
The right of access  
The data subject has the right to obtain from the controller, upon request, confirmation as to whether or 
not personal data concerning him/her is being processed, and access to his/her personal data, and 
information concerning the processing of his/her personal data.  
  
Right to rectification  
The data subject has the right to obtain from the controller without undue delay the rectification of 
inaccurate and incorrect personal data concerning him/her, and the completion of incomplete personal 
data. During the application period, the data subject may correct his or her own data. After the 
application period has ended, the data subject may request the data correction by sending a message to 
recruitment@vtt.fi. 
  
Right to erasure  
The data subject may ask the data controller to remove personal data related to the them, for instance, in 
following situations: (i) they are no longer required for the purposes for which they were collected or 
otherwise processed, (ii) the data subject withdraws consent of processing and no other grounds for 
processing exist; (iii) personal data has been unlawfully processed; (iv) the personal data must be 
removed in order to comply with statutory obligations applicable to the controller; or (v) the data subject 
objects to processing under the legitimate interest of the data controller. The request should be 
addressed to recruitment@vtt.fi. 
 
Right to restriction of processing  
The data subject has the right to obtain from the controller a restriction of the processing of personal 
data where one of following applies: (i) the accuracy of the personal data is contested by the data subject, 
for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data; (ii) the processing is 
unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests the restriction of 
their use instead; (iii) the controller no longer needs the personal data for the purposes of processing, but 
they are required by the data subject for the establishment, exercise or defend of a legal claim; (iv) the 
data subject has objected to the processing of personal data. The request should be addressed to 
recruitment@vtt.fi. 
 

 
Right to data portability  



 

  

 

 

 

If the data subject has provided his/her personal data to the data controller, the data subject has the right 
to receive and to transfer such personal data to another data controller if:  
 

 processing is carried out by automated means; and 

 the processing is based either on the data subject’s consent or the processing of personal data is 
necessary for the execution of a contract, such as a contract of  

employment, or for the implementation of pre-contractual measures at the request of the data 
subject.  

  
The data subject does not have the right to transfer data from one system to another if such personal 
data is processed on the basis of the legitimate interest or statutory obligation of the controller.  
  
Right to object  
The data subject has the right to object, on grounds relating to his/her particular situation, to the 
processing of personal data concerning him/her, which is based on the legitimate interest of the 
controller.  
  
The right to lodge a complaint with supervisory authority  
The data subject has the right to lodge a complaint with a supervisory authority, if he/she considers that 

the processing of personal data beaches his/her rights pursuant to applicable law. Office of the Data 

Protection Ombudsman, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki, tietosuoja@om.fi. 
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