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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja seuraavissa tehtävissä: työpaikkailmoitusten ja -hakemusten käsittely
sekä henkilön valinta Nyyti ry:n työsuhteisiin.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekrytoinnin yhteydessä tallennetaan seuraavat henkilötiedot:
• Työnhakijan henkilötiedot (nimi, syntymäaika, sukupuoli) ja yhteystiedot (sähköpostiosoite,
lähiosoite, puhelinnumero)
• Hakijan koulutusta, kielitaitoa ja työkokemusta ja muuta olennaista osaamista koskevat tiedot
sekä suosittelijoiden tiedot.
• Ansioluettelo
• Hakijan yhteystietoihinsa liittämät sosiaalisen median profiilit (mm. Twitter, LinkedIn, Instagram).

Tietolähteet

Tiedon säilytysaika

Hakija itse (työhakemus liitteineen).
Hakijan yhteystietoihinsa liittämät sosiaalisen median profiilit.
Hakijan suostumuksella voidaan työnhaun kannalta tarpeellisia tietoja kysyä muista tietolähteistä
esim. hakijan entisiltä työnantajilta.
Hakemuksia säilytetään Nyyti ry:n toiminnanjohtajan One Drive -tallennustilassa tai lukitussa
tilassa, jonne vain toiminnanjohtajalla on pääsy, kuusi kuukautta hakuajan päättymisestä.
Avoimeen tehtävään varasijalle valittujien hakijoiden hakemukset säilytetään kaksi vuotta. Tämän
jälkeen hakemukset tuhotaan. Avoimia hakemuksia säilytetään kuusi kuukautta. Tehtävään valitun
henkilön hakemus liitteineen arkistoidaan osaksi työsuhteessa muodostuvia dokumentteja ja
säilytetään pysyvästi.

Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Ei säännönmukaisia luovutuksia. Tietoja luovutetaan vain asianosaisen asemassa oleville, hakijan
suostumuksella tai lakiin perustuvan oikeuden perusteella.

Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Paperinen työhakemus ja ansioluettelo säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan
Nyyti ry:n toiminnanjohtajalla.
Tietoteknisesti käsiteltävät tiedot
Henkilötietoja säilytetään Nyyti ry:n toiminnanjohtajan One Drive -tallennustilassa, joka on
suojattu tarvittavin teknisin toimenpitein. Tietoja voi käsitellä ainoastaan Nyyti ry:n
toiminnanjohtaja.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin
EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin
henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan
asetusta.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään
koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
Oikeus poistaa tiedot
EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan
rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan rekisterin
yhteyshenkilölle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
EU 2016/679:n 20. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä
toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään
automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä
toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.

Tietoja käsittelevät tahot

Nyyti ry:n toiminnanjohtaja

