Tyhjennä lomake

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

17.6.2010,päiv.25.4.2014

Nimi (y-tunnus)

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Osoite

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. kerros
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

029 56 66700 (vaihde)
Nimi

2
Vastuuhlö: Tstopäällikkö Heljä-Tuulia Pihamaa, yhteyshlö: tietopalvelusihteeri Anne Lehto
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Ratapihantie 9, 6. kerros
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

029 56 66734
3
Rekisterin
nimi

Viran- ja työnhakijoiden rekisteri
- perustetaan eri rekisterit kunkin viran- tai työnhaun osalta

4
Henkilöstön valinta tietosuojavaltuutetun toimistoon
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Hakemuksiin sisältyvät tiedot
- hakijan yksilöintitiedot (nimi, osoite, puhelin, muu mahdollinen yhteystieto)
- henkilötunnus sisältyy nimikirjaan sekä usein työ- ja koulutodistuksiin
- hakijan hakemuksessa esittämät/toimittamat tiedot itsestään ja
toiminnastaan, esim.
- nimikirja tai ansioluettelo
- koulu– ja opintotodistukset
- työtodistukset
- muut hakijan mahdollisesti hakemuksensa tueksi toimittamat todistukset ja
asiakirjat ja tiedot
- mahdolliset työntekijän suostumuksella hankitut suositukset
- mahdolliset työnhakijan suostumuksella hankitut luotettavuutta koskevat
tarpeelliset tiedot
- hakijalta
itseltään: työnhakuun
liittyvättarpeelliset
tiedot toimittaa
pääsääntöisesti hakija
- muut mahdolliset
työnhaun kannalta
tiedot
- hakijan suostumuksella työnhaun kannalta tarpeellisia tietoja voidaan hankkia
muista tietolähteistä
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Tietojen
säännönmukaiset luovutukset

- ei säännönmukaisia luovutuksia
- hakemusasiakirjat ovat viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (JulkL)
tarkoittamia julkisia asiakirjoja, joita annetaan nähtäväksi pyydettäessä
julkisia asiakirjoja luovutetaan pyydettäessä JulkL:n 13 § ja 16 §:n
edellytysten mukaisesti
salassapidettäviä tietoja annetaan nähtäväksi ja luovutetaan vain
1) asianomaisen suostumuksella, 2) asianosaiselle tai 3) lakiin
perustuvan oikeuden nojalla

8
Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

- julkisten asiakirjojen ja tietojen käsittelyssä huolehditaan siitä, ettei hakijoiden
yksityisyyttä perusteettomasti vaaranneta. Asiakirjoja käsittelevät vain ne, joiden
tehtävät sitä edellyttävät.
- salassa pidettävät tiedot suojataan sivullisilta

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

- hakemusasiakirjoja ei tallenneta sähköisesti asianhallintajärjestelmään

- jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat
henkilötiedot, ellei henkilötietolaista muuta johdu
- pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti tai allekirjoitetulla kirjeellä
- pyyntö osoitetaan tietosuojavaltuutetun toimistolle (osoite edellä)
- tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti
- tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa
11
Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisteröidyn pyynnöstä
Oikeus vaa- - kirjallinen yksilöity pyyntö
tia tiedon
korjaamista - pyyntö osoitetaan tietosuojavaltuutetun toimistolle (osoite edellä)
10
Tarkastusoikeus

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Tulosta

