TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

07.05.2018

Nimi

Visi Oy
Osoite

Kyyhkylänkuja 4, 48600 Kotka
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 05 - 211 1940, info@visi.fi
Nimi
2
Pertteli Tuutti
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Kyyhkylänkuja 4, 48600 Kotka
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
puh. 050-3851796, pertteli.tuutti@visi.fi

3
Työnhakijarekisteri
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietoja käsitellään rekrytoitaessa työntekijöitä joko koko- tai osa-aikaisiksi.
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisterissä on seuraavat tiedot:
- työhakemus
- CV (henkilötiedot, yhteystiedot, koulutus, työkokemus yms.)
- mahdolliset muut tiedot riippuen avoinna olevasta paikasta

6
tiedot saadaan:
Säännönmu- - Hakijalta itseltään
kaiset tieto- - Tietyissä erityistilanteissa (turvasuojaajan tehtävä) viranomaisilta
lähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille tahoille. Rekisterin tietosisältöä käsittelee ainoastaan
Tietojen
Visi Oy:n henkilökunnasta nimetyt henkilöt.
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Ei siirretä.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Mikäli manuaalisesti tehtyjä hakemuksia tulee, säilytetään ne mapissa ja mappi lukitussa kaapissa
tiloissamme joka on lukittu ja jossa on murto- ja paloilmoitinjärjestelmä. Kun hakuprosessi on ohi,
kirjalliset hakemukset liitteineen hävitetään silppurissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Hakemukset liitteineen tallennetaan palvelimelle kansioon, jonne pääsy on rajattu. Paperitulosteet,
joita haastattelutilanteessa tarvitaan silputaan, kun niitä ei enää tarvita.
Hakijatietoja säilytetään palvelimella tarpeellinen aika, korkeintaan 1 kalenterivuosi jättöpäivästä
lukien.

10
Tarkastusoikeus

Hakijalla on tarkastusoikeus omiin tietoihinsa (lähettämäänsä hakemukseen liitteineen). Visi Oy:n on
kohtuullisen ajan kuluessa esitettävä hakijasta olevat dokumentit hakijalle.

11
Rekisterin tiedot syntyvät rekisteröidyn itsensä antamien tietojen perusteella. Oletusarvona on, että
Oikeus vaatia hän on itse antanut oikeita tietoja itsestään ja näin vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
tiedon
korjaamista Henkilö on rekisterissä enintään kalenterivuoden hakemuksen jättöpäivästä. Sen jälkeen
hakemukset poistetaan rekisteristä ja manuaaliset hakemukset silputaan.

12
Henkilötietolain 30 pykälän mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä
Muut henkilö- häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä
tietojen käsit- markkina- ja mielipidetutkimuksia samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
telyyn liittyvät oikeudet

