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OSALLISUUDEN AIKA RY:N TYÖNHAKIJAREKISTERI 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Osallisuuden aika ry 

Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 

00260 Helsinki 

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö  

Projektipäällikkö Anni Sunervo 

anni.sunervo@osallisuudenaika.fi 

p. 040 085 0605 

 

3. Rekisterin nimi 

Työnhakijarekisteri 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus 

Käsittelemme henkilötietoja siltä osin kuin se on välttämätöntä työntekijävalinnan suorittamiseksi. Käsittely 

perustuu siihen, että rekisteröity on hakenut työ/harjoittelupaikkaa Osallisuuden aika ry:stä. Tarvitsemme 

henkilötietoja ensisijaisesti lainsäädännön mukaisten työnhakijan ja työpaikan oikeuksien ja velvoitteiden 

toteuttamiseksi. 

 

5. Käsiteltävät henkilötiedot 

Työnhakijarekisteri sisältää henkilötietoja henkilöistä, jotka ovat hakeneet työpaikkaa Osallisuuden aika 

ry:ssä. Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia henkilötietoja: 

• nimi, henkilötunnus, kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, 

• aikaisemmat työt, suoritetut tutkinnot, koulutus, luottamustehtävät, 

• työnhakijan ilmoittamat valintaa edistävät tiedot, kuten tietoja hänen osaamisestaan, 

ominaisuuksistaan, harrastuksistaan tai taidoistaan. 

 

6. Tietolähteet 

Saamme tietoja rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi vastaanotamme työnhakijan henkilötietoja niiltä tahoilta, 

jotka työnhakija on hakemuksessa tai haastattelussa nimennyt lisätietojen antajiksi.  
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7. Tietojen luovutukset ja siirrot  

Emme luovuta rekisterin tietoja muille ulkopuolisille tahoille. Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen 

ulkopuolelle.  

 

8. Tietojen suojaus ja säilytysajat 

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat 

kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana 

järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä 

keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät 

käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.  

Säilytämme valitsematta jääneiden henkilöiden tiedot yhden vuoden ajan valintapäätöksestä. Säilytysajan 

puitteissa työnhakijoilla on mahdollisuus selvittää, että olemme noudattaneet valintapäätöksessä tasa-

arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevia säännöksiä. 

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon 

ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, 

ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, 

vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä. 

 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia 

virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus 

peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn 

rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia 

käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella 

vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä 

ainoastaan laissa säädetyin perustein.  

 

10. Yhteydenotot 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti 

kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.  

 

11. Tietosuojaselosteen muutokset 

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli 

muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai 

laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja 

huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.   


