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KuntaPron tietosuojaseloste: Työnhakijoiden tiedot
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste.
Rekisterinpitäjä
KuntaPro Oy (jäljempänä "KuntaPro")
Y-tunnus 2332823-6
Tiedepuisto 4 B 28600 PORI
Puh. 02 620 7700
Rekisterin nimi
KuntaPron työnhakijoiden tiedot
Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää KuntaPro:sta työnantajana kiinnostuneiden
työnhakijoiden työpaikkahakemuksia. Hakija voi osoittaa hakemuksen haluamaansa työtehtävään tai jättää
avoimen hakemuksen. Hakemusten käsittelijät voivat myös yhdistää hakemuksen mahdolliseen muuhun
sopivaan työtehtävään.
Työnhakijan antamia hakemustietoja säilytetään hakijarekisterissä tietyn tehtävän osalta kahdentoista (12)
kk:n ajan, jonka jälkeen ne poistetaan. Hakijatietoja säilytetään aina luottamuksellisesti, eikä hakijoiden
antamia hakemustietoja luovuteta rekrytointiprosessin ulkopuolelle. Luottamuksellisuus tarkoittaa, että
hakijatiedot ovat vain niiden henkilöiden saatavilla, jotka ovat näiden tietojen käyttöön oikeutettuja.
KuntaPro voi omasta aloitteestaan poistaa puutteellisin tiedoin varustettuja työpaikkahakemuksia.
Hakemuksia voidaan poistaa ja muuttaa myös työnhakijan pyynnöstä. Poistamis- tai muutospyyntö tulee
lähettää kirjallisesti rekisteriyhdyshenkilölle.
Rekisterin sisältämät tiedot
Hakijan perustiedot (nimi, yhteystiedot, syntymäaika), hakijan koulutus- ja työkokemustiedot, hakijan
toivomukset tulevasta työtehtävästä, hakijan kokemus- ja osaamisprofiilia kuvaavat tiedot,
suosittelijatiedot ja hakijan vapaamuotoisesti kirjoittamat lisätiedot
Säännönmukaiset tietolähteet
Työnhakijat itse
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta KuntaPro-konsernin ulkopuolelle.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä
Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto säilytetään salassapitomääräysten mukaisesti.
B. Sähköisesti tallennetut tiedot. Rekisteritiedot on suojattu käyttäjäkohtaisilla salasanoilla. Kaikkia
rekisterinpitäjän rekisterissä oleviin rekisteröityihin liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisina,
eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus
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Tietoja säilytetään Microsoftin Office 365-pilvipalveluissa ja mahdollisesti EU:n ja ETA-alueen
ulkopuolella. Lisätietoa Microsoftin pilvipalveluiden tietosuojasta: https://www.microsoft.com/enus/trustcenter/Privacy/GDPR
Tarkastusoikeus
Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna
rekisteriyhdyshenkilölle tai se voidaan esittää henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa.
Tarkastuspyynnön yhteydessä tulee mainita, että pyyntö koskee KuntaPron työnhakijoiden tietojen
rekisterissä olevia henkilötietoja.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus oikaista itseään koskevia rekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat
virheellisiä. Oikaisupyynnön voi esittää ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Anniina Laajalehto
Palokunnankatu 26, 3. krs, 13100 Hämeenlinna
anniina.laajalehto@kuntapro.fi
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