TYÖNHAKIJOIDEN TIETOSUOJALAUSEKE
Viimeksi päivitetty 21.4.2021
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) on sitoutunut kunnioittamaan
työnhakijoidensa yksityisyydensuojaa. Tämä tietosuojalauseke koskee työnhakijoiden
henkilötietojen käsittelyä ja tässä tietosuojalausekkeessa kuvaamme tarkemmin:
•
•
•
•
•
•
•
•

keneen voit olla yhteydessä henkilötietojesi käsittelyyn liittyvissä asioissa
millaisia tietoja keräämme
mihin tarkoitukseen tietoja käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste
kuinka kauan tietoja säilytetään
mihin tietoja luovutetaan
mihin tietoja siirretään
miten tiedot suojataan
millaisia oikeuksia rekisteröidyllä on

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y., Musiikin Satama, Keilasatama 2 A, 02150 Espoo
Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa: Inka Huttunen, sähköposti:
inka.huttunen@teosto.fi, p. +358505644555

2. Käsiteltävät henkilötiedot
Käsittelemme työnhakijoista mm. seuraavia tietoja:
•
Työntekijän perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika
•
Kompetenssitiedot, kuten koulutus, toimenkuva, osaaminen, työhistoria
•
Muut työnhakijan hakemuksessa ja työhaastattelussa ilmoittamat tiedot, kuten palkkatoive
•
Muu mahdollinen relevantti tieto rekrytointia varten, kuten henkilö- ja
soveltuvuusarviointien tulokset, hakijan edellisten työnantajien suositukset
Henkilötietoja kerätään hakuprosessin yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä tai
rekisteröidyn suostumuksella tai lakiin perustuen myös muilta tahoilta.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Oikeutettu etu ja suostumus: Tietoja käsitellään rekrytointiprosessia varten rekisteröidyn
suostumuksen tai oikeutetun edun perusteella.

4. Tietojen säilytysaika
Työnhakijan tietoja säilytämme hakuprosessin ajan sekä sen jälkeen niin kauan kuin on tarpeen
rekrytointiin liittyvien oikeuksien ja velvoitteiden, ml. mahdollisten riitojen, hoitamiseksi. Voimme
rekisteröidyn suostumuksella säilyttää tietoja käytettäväksi muissa rekrytoinneissa.
Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tietojen säilyttämisessä.

5. Tietojen luovutus
Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla mainituissa tilanteissa:
•

Välttämättömät luovutukset viranomaisille, yhteistyökumppaneille ja
alihankkijoille: Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille
voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Rekisteröidyn
henkilötietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille
rekrytointiprosessia varten (esim. LinkedIn, soveltuvuusarviointien ja muiden
rekrytointipalveluiden tarjoajat).

•

Suostumus: Voimme luovuttaa rekisteröidyn tietoja kolmansille osapuolille, mikäli
rekisteröity on antanut siihen suostumuksen.

•

Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme
liiketoimintaamme, rekisteröidyn henkilötietoja voidaan luovuttaa järjestelyn osapuolille.

•

Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille, jos
se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten
rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi.

6. Tietojen siirto
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietojen käsittelyn teknisen tai
operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Teoston alihankkijoilla ja
yhteistyökumppaneilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla.
Tällöin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan
lainsäädännön mukaisesti.

7. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Suojaamme henkilötietosi erittäin huolellisesti käyttämällä asianmukaisia organisatorisia ja
teknisiä tietoturvakeinoja. Käyttämämme suojakeinot on kuvattu Teoston tietoturvapolitiikassa,
joka on saatavilla tästä.

8. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyt voivat vaikuttaa tietojensa käsittelyyn seuraavin tavoin:
•

Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyllä on oikeus
tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstä oikaisemme, täydennämme tai
poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet
henkilötiedot. Voit esittää tätä koskevan pyynnön edellä mainitulle yhteyshenkilölle.

•

Tietojen siirtäminen: Rekisteröity voi halutessaan saada siirretyksi antamansa
henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen
perusteella, ottamalla yhteyttä edellä mainittuun yhteyshenkilöön.

•

Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa oikeutettuun etuun
perustuvaa käsittelyä henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella. Esimerkiksi
tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita

vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää
henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa
voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
•

Suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen
milloin tahansa ottamalla yhteyttä edellä mainittuun yhteyshenkilöön. Suostumuksen
peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista toteutetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

•

Valitusoikeus: Rekisteröity voi tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsoo, että hänen
tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan
lainsäädännön vastaisesti. Viranomaisen yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa
www.tietosuoja.fi.

