Henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen seloste Yrityspalvelu Voima Oy:n,
Voima Rakentaminen Oy:n ja Työpalvelu Voima Oy:n yhteiselle työhakemusrekisterille.
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Rekisterin nimi
Voiman työhakemusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Työhakemusrekisteriin kerätään tietoja ja niitä käsitellään sekä säilytetään työnhakua varten,
mahdollisen työsuhteen luomiseksi sekä arvioidessamme soveltuvuutta työtehtävään.
Henkilö antaa omalla suostumuksellaan luvan näiden tietojen käyttöön henkilötietolain
(523/1999) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö
Työhakemusrekisteriin kerättävät tiedot:
- Nimi
- Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
- Koulutus- ja työhistoria
- Yksilöityjä taitoja sekä osaamista
- Kielitaito
- Tiedot, millaista työpaikkaa henkilö etsii

Rekisteriin tallentuvat kaikki tiedot, jotka henkilö antaa itsestään hakuprosessin aikana sekä
valintaprosessin yhteydessä henkilöstä tehtävät muistiinpanot (esim. haastattelumuistiinpanot).

Suostumus tietojen käyttöön
Henkilö antaa itse suostumuksensa tietojensa käsittelyyn hakemusta jättäessään. Lupa annetaan
erikseen avoinna olevan työpaikan ja muiden tehtävien osalta.

Suostumuksen peruuttaminen
Henkilöllä on oikeus perua antamansa suostumus OmaVoima -palvelussa. Tämä tapahtuu
muokkaamalla omia tietoja ja muuttamalla ”suostumus”-kenttää.

Tietojen poistaminen
Tiedot poistetaan työhakemusrekisteristä henkilön pyytäessä tai kun tulee kuluneeksi kuusi (6)
kuukautta työhakemuksen jättämisestä. Työnhakuun liittyvät tulosteet ja paperiset muistiinpanot
poistetaan kuukauden sisällä työpaikan täyttämisestä lukittuun tietoturvasäiliöön, josta ne
tuhotaan valvotusti.
Tehtäväkohtaiset hakemukset arkistoidaan kahdeksi vuodeksi, mikäli ilmenee tarvetta palata
valintaperusteisiin myöhemmin. Näihin tietoihin on rajattu pääsy ja niitä käsitellään vain tarpeen
vaatiessa.
Jos haluat tietosi poistettavan, ota yhteyttä info@voima.info

Säännönmukaiset tietolähteet
Työhakemusrekisterin tietolähteenä on hakija itse.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU/ETA-alueen
ulkopuolelle
Työnhakijarekisterin tietoja säilytetään toiminnanohjausjärjestelmässä, joka sijaitsee
suomalaisessa pilvipalvelussa.
Rekisterin tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, muun
muassa Yhdysvaltoihin tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Rekisterin tietojen käsittelyn periaatteet
Työhakemusrekisterin tietoja käsitellään sähköisesti ja manuaalisesti. Sähköinen käsittely
tapahtuu toiminnanohjausjärjestelmässä sekä Yrityspalvelu Voima Oy:n, Työpalvelu Voima Oy:n ja

Voima Rakentaminen Oy:n työntekijöiden tietokoneilla sekä Microsoftin OneDrive -palvelussa.
Manuaalinen tietojen käsittely sisältää ansioluettelon ja hakemuksen tulostetut versiot.
Rekisterin tietoihin on pääsy toiminnanohjausjärjestelmän teknisillä asiantuntijoilla. Palvelun
toimittava yritys on sitoutunut käsittelemään tietoja tietosuojaperiaatteiden mukaisesti ja heidän
henkilöstöllään on voimassa olevat salassapitosopimukset.
Rekisterin tietoja luovutetaan valintapäätöksen tekemistä varten asiakasyritykselle, johon henkilöä
ollaan valitsemassa tai johon hänet on valittu työskentelemään. Ennen kuin rekisteröidyn tietoja
annetaan käytettäväksi Yrityspalvelu Voima Oy:n, Työpalvelu Voima Oy:n tai Voima Rakentaminen
Oy:n asiakasyritykselle, vahvistetaan tämä vielä erikseen rekisteröidyn kanssa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Työhakemusrekisterin tiedot on suojattu seuraavasti:
- Yrityksen ovi on lukittuna koko ajan.
- Yrityksen kannettavat tietokoneet säilytetään lukitussa kaapissa tai vastaavassa työajan
ulkopuolella.
- Pääsy tietokoneille on suojattu vahvalla salasanalla.
- Tietokoneet on suojattu ajantasaisella haittaohjelmistosuojauksella.
- Hakijatietokantaan on lisäksi jokaisella käyttäjällä erillinen salasana.
- Paperitulosteet ja -muistiinpanot säilytetään työpaikkakohtaisissa kansioissa, jotka
säilytetään erikseen lukitussa kaapissa.
- Henkilötietoja sisältäviä tietoja tulostettaessa, täytyy tulostus vapauttaa erikseen
tulostimeen syötettävällä henkilökohtaisella salasanalla.
- Tietoyhteys on suojattu asianmukaisin salauksin.
Koko Yrityspalvelu Voima Oy:n, Työpalvelu Voima Oy:n ja Voima Rakentaminen Oy:n henkilöstö on
koulutettu tietosuojan osalta ja henkilöstö on allekirjoittanut erillisen salassapitosopimuksen
henkilötietojen käsittelyn osalta.

Tietojen päivittäminen
Henkilöllä on oikeus ja mahdollisuus päivittää itseään koskevia tietoja OmaVoima-palvelussa tai
ottamalla yhteyttä info@voima.info.

Tarkastusoikeus
Työnhakijalla on oikeus saada häntä koskevat tiedot itselleen, maksutta kerran vuodessa. Tiedot
toimitetaan kuukauden sisällä pyynnöstä. Tiedot toimitetaan pääsääntöisesti sähköisessä
muodossa.
Jos haluat saada tietosi, ota yhteyttä info@voima.info.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen
Siltä osin, kun henkilö on itse toimittanut työhakemusrekisteriin tietoja, joita käsitellään
rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, henkilöllä on oikeus saada
tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja hänellä on oikeus siirtää
nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille
Henkilöllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole
noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut rekisteröidyn oikeudet
Mikäli henkilötietoja käsitellään henkilön suostumukseen perustuen, hänellä on oikeus peruuttaa
suostumuksensa ilmoittamalla tästä Yrityspalvelu Voima Oy:lle, Työpalvelu Voima Oy:lle tai Voima
Rakentaminen Oy:lle ottamalla yhteyttä info@voima.info

