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1
Rekisterinpitäjä

Nimi

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Osoite

Revontulentie 7, 02100 Espoo
Muut yhteystiedot

Puhelin 020 703 50
2
Nimi
Tietosuojavas- Hilkka Malinen
taava rekisteriä koskevissa
Osoite
asioissa
Revontulentie 7, 02100 Espoo
Muut yhteystiedot

Puhelin 020 703 5687
3
Rekisterin
nimi

Työnhakijarekisteri.

4
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
ja oikeusperuste

Elo käsittelee työnhakijoiden henkilötietoja rekrytointiprosessin hoitamista varten, kuten työhakemusten käsittelemiseksi, rekrytointiprosessista tiedottamiseksi sekä työhaastatteluiden järjestämiseksi. Lisäksi työnhakijoiden henkilötietoja käytetään työntekijän valintaprosessissa, mukaan lukien työnhakijan soveltuvuuden arviointi.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteröidyt henkilöryhmät ovat:
- Elosta työpaikkaa hakevat henkilöt

Työnhakijoiden henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on mahdollisen työsuhteen ja työsopimuksen solmimista edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen työnhakijan pyynnöstä. Mahdollinen työnhakijan soveltuvuusarviointi perustuu työnhakijan antamaan suostumukseen. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneeseen
henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Elo kerää työnhakijoista esimerkiksi seuraavia rekrytointiprosessin kannalta tarpeellisia henkilötietoja:
- Perustiedot, kuten nimi- ja yhteystiedot;
- Työhakemukseen sisältyvät ja muutoin täytettävän position kannalta relevantit tiedot, kuten tiedot työnhakijan koulutuksesta, aikaisemmasta työkokemuksesta, pätevyydestä ja muusta
osaamisesta, kielitaidosta ja suosittelijoista;
- Rekrytointiprosessin kannalta olennaiset tiedot, kuten tiedot työnhakijan hakuprosessin etenemisestä, työnhakijasta rekrytointiprosessin tueksi laaditut muistiinpanot, tiedot soveltuvuusarvioinneista sekä tiedot valinnasta haettuun työtehtävään;
Elo kerää eräissä tapauksissa myös henkilöluottotietoja, huumausainetestin testitietoja ja/tai turvallisuusselvityksen tietoja palkatessaan henkilöitä tiettyihin erikseen määriteltyihin positioihin.
Henkilöluottotietojen tarkistamisesta, huumausainetestin ja/tai turvallisuusselvityksen tekemisestä ilmoitetaan työnhakijalle ja häneltä pyydetään näihin suostumus etukäteen. Henkilöluottotieto-
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jen tarkastaminen, huumetesti ja/tai turvallisuusselvitys teetätetään ainoastaan sellaiselle viimeisen vaiheen työnhakijakandidaatille, joka tulee valituksi positioon, jos nämä henkilötiedot eivät
paljasta mitään valintaa vastaan.
Rekrytointiprosessin aikana Elon tietoon voi tulla muitakin työnhakijoita koskevia henkilötietoja,
jotka työnhakija vapaaehtoisesti antaa. Rekrytointiprosessin osalta Elon puolelta ei edellytä tällaisten muiden henkilötietojen vastaanottamista, eikä Elo lähtökohtaisesti säilytä näitä henkilötietoja, elleivät ne sisälly esimerkiksi työnhakijan täyttämiin työnhakulomakkeisiin tai vastaaviin, joiden säilyttäminen on perusteltua muiden henkilötietojen osalta.
6
Henkilötietojen tietolähteet

Elo kerää kaikki työnhakijaa koskevat henkilötiedot lähtökohtaisesti työnhakijalta itseltään. Elo voi
tietyissä tilanteissa kerätä tietoja työnhakijasta myös muista lähteistä kuin työnhakijalta itseltään
sovellettavan lainsäädännön rajoissa, pääasiallisesti työnhakijan suostumuksella tai lainsäädännön
muutoin salliessa, kuten esimerkiksi:
- Työnhakijan ilmoittamilta suosittelijoilta (kuten entisiltä työnantajilta);
- Ulkopuoliselta rekrytointikumppanilta;
- Työnhakijan soveltuvuusarvioinnin suorittavalta palveluntarjoajalta;
- Suomen Asiakastieto Oy:ltä (henkilöluottotiedot);
- Suojelupoliisilta (turvallisuusselvitys); tai
- Työterveyshuollon edustajalta (huumausainetestin tulos silloin kun työnhakija ei itsetoimita testitulosta työnantajalle vaan työnhakija on antanut luvan työterveyshuollolle toimittaa testitulos suoraan Elolle).
Kiinteistöllä, jossa Elon toimipaikka sijaitsee, suoritetaan Newsec Asset Management Oy:n toimesta kulunvalvontaa ja kameravalvontaa, joista voi kertyä henkilötietoja myös työnhakijoista. Lisätietoja voi katsoa Elon kulunvalvontaa ja kameravalvontaa koskevasta tietosuojaselosteesta.

7
Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Elo voi siirtää ja luovuttaa työnhakijoiden henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:
- Luotetuille ulkopuolisille palveluntarjoajille (esim. ulkoistettu soveltuvuusarvioinnin tarjoaja),
jotka toimivat Elon lukuun ja joilla ei ole itsenäistä oikeutta käyttää henkilötietoja, jotka Elo
heille siirtää;
- Jos Elo on mukana yritysjärjestelyissä; ja
- Kun vilpittömässä mielessä uskomme, että tiedon luovuttaminen on tarpeen Elon oikeuksienturvaamiseksi ja velvoitteiden täyttämiseksi, työnhakijan ja muiden oikeuksien turvaamiseksi, petosten tutkimiseksi tai vastataksemme viranomaisten pyyntöihin.

8
Henkilötietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle

Elo ei siirrä työnhakijoiden henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Elolla on käytössä tarpeelliset tekniset ja organisatoriset tietoturvatoimenpiteet henkilötietojen
suojaamiseksi hävittämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytökseltä ja asiattomalta pääsyltä tietoihin.
Rajoitamme esimerkiksi pääsyä työnhakijoiden henkilötietoihin vain sellaisille henkilöstöhallinnon
työntekijöille, joilla on työnsä puolesta tarve käsitellä kyseisiä tietoja.

10
Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi tai lakiin perustuvien säilytysaikojen mukaan. Esimerkiksi tasaarvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntö edellyttää meitä säilyttämään henkilötietojasi vielä yhden
vuoden ajan rekrytointiprosessin päättymisestä.
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Työnhakijoiden henkilöluottotietoja, huumausainetestin tuloksen tietoja ja/tai turvallisuusselvityksen tietoja ei säilytetä niiden tarkastuksen jälkeen pidempään, eikä kyseisiä henkilötietoja enää
Elon toimesta käsitellä sen jälkeen ollenkaan vaan nämä henkilötiedot poistetaan.
Kun henkilötietoihin soveltuva säilytysaika on kulunut ja niiden käsittelylle ei enää ole perustetta
tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa, henkilötiedot poistetaan.
11
Oikeus henkilötietojen
tarkistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin ja saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista sekä käsittelyyn liittyvät tarpeelliset tiedot sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.
Tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti tai käymällä Elossa henkilökohtaisesti. Tarkastuspyyntö
osoitetaan tämän selosteen yhteyshenkilölle.

12
Oikeus henkilötietojen
oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisemista tai puutteellisten henkilötietojen täydentämistä ilman aiheetonta viivytystä sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.
Oikaisupyyntö on esitettävä kirjallisesti, joko sähköisesti tai manuaalisesti. Pyyntö osoitetaan tämän selosteen yhteyshenkilölle.

13
Oikeus henkilötietojen
poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen poistamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti esimerkiksi silloin, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin,
joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin. Oikeutta henkilötietojen poistamiseen ei esimerkiksi ole, jos henkilötietoja käsitellään lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Rekisteröidyn suostumuksen perusteella kerättyjen henkilötietojen osalta rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen poistamista, esimerkiksi jos rekisteröity peruuttaa suostumuksensa käsittelyyn, eikä henkilötietojen käsittelylle ole muuta laillista perustetta.
Pyyntö tietojen poistamisesta on esitettävä kirjallisesti, joko sähköisesti tai manuaalisesti. Pyyntö
osoitetaan tämän selosteen yhteyshenkilölle.

14
Oikeus henkilötietojen
käsittelyn
rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.
Rekisteröidyllä on esimerkiksi oikeus käsittelyn rajoittamiseen, mikäli Elo ei enää tarvitse henkilötietoja niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin, mutta Rekisteröity tarvitsee henkilötietoja
esimerkiksi oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Pyyntö käsittelyn rajoittamiseen on esitettävä kirjallisesti, joko sähköisesti tai manuaalisesti. Pyyntö osoitetaan tämän selosteen yhteyshenkilölle.

15
Oikeus siirtää
henkilötiedot
järjestelmästä
toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut Elolle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset
henkilötiedot suoraan toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja
mukaisesti.
Lähtökohtana on, että rekisteröidyllä on oikeus vaatia suostumuksen tai sopimuksen perusteella
kerättyjen, Rekisteröidyn antamien ja automaattisesti käsiteltävien henkilötietojen siirtämistä joko Rekisteröidylle itselleen tai suoraan toisen rekisterinpitäjän järjestelmään, mikäli tämän toteut-
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taminen on teknisesti mahdollista.
16
Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä mm. rekisterinpitäjän oikeutetun edun mukaisen henkilötietojen käsittelyn toteuttamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.
Tieto vastustamisesta on esitettävä kirjallisesti, joko sähköisesti tai manuaalisesti. Pyyntö osoitetaan tämän selosteen yhteyshenkilölle.

17
Muu henkilötietojen käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos Rekisteröity katsoo, että
hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuoja-asetuksen vastaisesti.
Jos Rekisteröity katsoo, että hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on rikottu, Rekisteröidyllä on oikeus
tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu: http://www.
tietosuoja.fi) tai muulle Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiselle.
Rekisteröidyn pyynnöt oikeuksiensa toteuttamiseksi osoitetaan tämän rekisterin tietosuojavastaavalle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen kohdasta 2. Pyynnön voi tehdä
suojatun sähköpostin kautta tai toimittamalla kirjeen. Pyynnössä on yksilöitävä pyynnön tekijän
henkilöllisyys (nimi, henkilötunnus), mitä tietoa pyyntö koskee ja mitä pyynnöllä vaaditaan tehtäväksi.
Rekisteröidyn pyyntöjen perusteella annettavat tiedot ja tehtävät toimenpiteet ovat ensisijaisesti
maksuttomia, elleivät pyynnöt ole ilmeisen perusteettomia, kohtuuttomia tai toistuvia. Elo voi tällä perusteella myös kieltäytyä pyynnön suorittamisesta.

