TIETOSUOJASELOSTE
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
REKISTERISELOSTE
1. REKISTERINPITÄJÄ
Henkilöstöpartneri Vertico Oy (Vertico)
Y-tunnus: 2535716-1
Mikonkatu 19 B
00100 Helsinki
Puh. 040 9696 430
toimisto@henkilostopartneri.fi
2. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ
Toimitusjohtaja Esa Kuismanen
Mikonkatu 19 B
00100 Helsinki
Puhelin 044 527 7535
Sähköposti esa.kuismanen@henkilostopartneri.fi
3. REKISTERIN NIMI
Työnhakijarekisteri
4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS SEKÄ HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN
KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietojen kerääminen perustuu työnhakijan suostumukseen.
Työnhakijarekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen Verticon (ja sen
tytäryhtiöiden) harjoittamassa työntekijöiden rekrytoinnissa ja välittämisessä
sekä työsuhteen luomisessa ja ylläpitämisessä. Työnhakijarekisteriin kerätään
rekrytointivaiheessa vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia sekä työnhakijan
hakeman työtehtävän hoitamisen kannalta että selvitettäessä työnhakijan
soveltuvuutta kyseiseen tehtävään.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin kerätään työnhakijoista seuraavat perustiedot: etu- ja sukunimi,
syntymäaika- ja paikka, osoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, sukupuoli, kieli, EU-kansalaisuutta, työlupaa ja mahdollisia
työtuntirajoitteita koskevat tiedot, valokuva.
Koulutuksesta ja työkokemustaidoista selvitetään: koulutus, kielitaito, suoritetut
kurssit, ammatti, aiempi työkokemus, mahdollinen erityisosaaminen,
työsuhteiden kesto ja laatu, työterveydentilaa koskevat tiedot (siltä osin kuin
tarpeellisia työtehtävien kannalta), mahdolliset suosittelijat, ajokortti ja auton
käyttömahdollisuus.
Työnhakijan toiveista kirjataan: toimiala, työpaikan sijainti, työtehtävä(t),
käytettävyystiedot (esimerkiksi kokoaika/osa-aika, päivätyö/viikonlopputyö),
aloittamisajankohta, palkkatoivomus sekä muut mahdolliset toiveet.
Rekisteriin tallennettuja tietoja voivat muuttaa ne Verticon toimihenkilöt, joilla
on salasanoin suojattu rekisterin käyttöoikeus. Työnhakija voi itse halutessaan
muuttaa tietojaan PartneriNetin kautta. Kirjautuminen tapahtuu omilla,
henkilökohtaisilla salasanoilla. Rekisteriin tehdyistä muutoksista tallentuu aina
tieto siitä, milloin ja kenen toimesta muutos on tehty.
6. REKISTERIN TIETOLÄHTEET, SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterin tiedot kerätään työnhakijalta hänen suostumuksellaan. Työnhakijalta
kerättävät tiedot koostuvat työnhakijan toimittamasta työhakemuksesta, työkoulu- ja muista todistuksista sekä työnhakijan haastatteluissa antamista
tiedoista. Tietoihin tallennetaan myös asiakasyritysten mahdollisesti antamat
palautteet.
7. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET / SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Henkilötietojen luovuttaminen perustuu rekisteröidyn suostumukseen.
Työtehtävien kannalta tarpeellisia henkilötietoja voidaan luovuttaa vain Verticon
asiakkaille. Henkilötietoja luovutetaan vain asiakkaiden rekrytoinnista vastaaville
henkilöille. Työnhakijarekisterin huolto- ja ylläpitotehtävissä toimivilla henkilöillä

on pääsy työnhakijarekisterin henkilötietoihin siinä määrin, kuin se huolto- ja
ylläpitotehtävien kannalta on tarpeellista.
Työnhakijarekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan
unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteri koostuu sekä manuaalisesta että atk-pohjaisesta rekisteristä.
Manuaaliseen rekisteriin kerättäviä henkilötietoja säilytetään lukollisissa
säilytystiloissa. Säilytystiloihin on pääsy ainoastaan sellaisilla Verticon
toimihenkilöillä, joiden on työtehtäviensä puolesta tarpeellista käsitellä
henkilötietoja.
ATK- rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat
palomuurein ja muilla tarkoituksenmukaisilla teknisillä keinoilla suojattuja.
Rekisteri on suojattu SSL-yhteydellä. Järjestelmään kirjautuvilla henkilöillä on
henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisterin palvelinlaitteet
säilytetään lukituissa tiloissa, johon on pääsy vain ennalta määritellyillä
henkilöillä. Tietokoneet joilla rekisteriä käytetään sijaitsevat
kulunvalvontalaitteilla valvotuissa tiloissa ja ne on suojattu salasanoin.
Järjestelmän ylläpitoon ja huoltoon osallistuvilta kolmansilta tahoilta Vertico
edellyttää riittävää tietosuojausta sekä sitoumusta olla käyttämättä
henkilötietoja.
9. REKISTERÖITYJEN INFORMOINTI
Tiedot poistuvat työnhakijarekisteristä automaattisesti 12 kuukauden kuluttua
siitä hetkestä, kun hakemustietoja on viimeisimmän kerran päivitetty.
Tarkastusoikeus
Rekisteröidyillä työnhakijoilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat, rekisterissä
olevat tiedot. Mikäli rekisteröity haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on
hänen toimitettava kirjallinen ja omakätisesti allekirjoittama pyyntö
rekisterinpitäjälle tai esitettävä pyyntö henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Tietojen tarkastaminen on maksutonta. Rekisterinpitäjä toimittaa ilman

aiheetonta viivytystä toimittaa pyydetyt tiedot rekisteröidylle tai järjestää
tilaisuus tutustua tietoihin.
Tiedon korjaaminen
Jos rekisterissä oleva tieto on esimerkiksi vanhentunut, virheellinen,
puutteellinen tai tarpeeton, on rekisteröidyllä työnhakijalla oikeus pyytää häntä
koskevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on hyvä tehdä kirjallisesti ja
riittävän yksilöidysti.
Sekä tietojen tarkastamiseen että korjaamiseen liittyvissä asioissa tulee
rekisteröidyn työnhakijan ottaa yhteyttä Verticon toimihenkilöihin tai rekisterin
vastuuhenkilöön toimitusjohtaja Esa Kuismaseen, Mikonkatu 19 B, 00100
Helsinki.
10. EVÄSTEET
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni,
käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka
mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat
kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan
yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme
jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien
tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota
asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

