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TIETOSUOJASELOSTE 20.5.2018 (päivitetty 31.10.2018)

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Navitas Kehitys Oy, y-tunnus 0775736-4
Wredenkatu 2, Navitas 1, 78250 Varkaus
Tiedosuojakoordinaattori Sari Ronkainen, sari.ronkainen@navitas.fi

Rekisterin nimi
Navitas Kehitys Oy, rekrytoinnin henkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn kohde
Käsittelemme henkilötietoja, mikäli henkilö hakee Navitas Kehitys Oy:n tarjolla olevaa työpaikkaa tai
lähettää avoimen hakemuksen.

Henkilötietojen käsittelyn lainmukainen peruste
Rekisteröidyn suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu: rekrytointiprosessissa on tarpeellista käsitellä
henkilötietoja. Rekisteröidyltä kysytään suostumus tähän työhakemustietojen lähettämisen yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterimme sisältää työnhakijan meille antamat tiedot sekä rekrytointiprosessin edetessä tietoon tulevat
tiedot, näitä ovat:
- Nimi
- Yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
- Hakemusteksti ja sen tietosisältö
- Mahdollisesti liitetty CV ja sen tietosisältö
- Mahdollisesti liitettyi erillinen hakukirje ja sen tietosisältö
- Mahdollisesti muu liite ja sen tietosisältö
- Mahdollisesti liitetty LinkedIn- tai muu linkki
- Mahdollisessa puhelinkuulemisessa ja haastattelussa annetut oleelliset lisätiedot
- Haastattelijan kirjaamat tiedot, esim. soveltuvuus ja valintatieto

Säännönmukaiset tietolähteet
Saamme henkilötiedot työnhakijan lähettämässä työhakemuksessa, mahdollisesti myös
puhelinkeskustelussa kutsuessamme työnhakijan haastatteluun ja työhaastattelussa. Täydennämme
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työnhakijan antamia tietoja Navitas Kehitys Oy:n työhönottajan kirjaamilla tiedoilla, esim. miten hän arvioi
hakijan soveltuvuutta eri työtehtäviin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Emme luovuta rekrytoinnin henkilörekisterin henkilötietoja Navitas Kehitys Oy:n ulkopuolelle. Käytämme
rekrytoinnissa sähköistä alustaa (verkkosivuamme), jonka 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 tietoja seuraavasti: mikäli palkkaamme työnhakijan, säilytämme hakemuksessa annettuja
tietoja työsuhteen keston ajan. Mikäli hakija ei tule valituksi, säilytetään henkilötietoja 6 kk:n ajan ja
otamme mahdollisesti hakijaan yhteyttä, mikäli sopiva tehtävä avautuu.

Rekisterisuojauksen periaatteet
Rekrytointiin liittyvät henkilötiedot on tallennettu Navitas Kehitys Oy:n 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
Rekisteröidyllä on asetuksen 15 – 22 artiklan mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot, sekä
oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja oikeus vaatia tarpeettoman tiedon poistamista. Rekisteröidyllä
on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli emme toimita pyydettyjä perusteltuja tai suorita
kohtuullisia toimenpiteitä. Tarkistus- ja oikaisupyynnöt voit lähettää sähköpostilla osoitteeseen
sari.ronkainen@navitas.fi.

