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ELTEL - TIETOSUOJASELOSTE KOSKIEN REKRYTOINTIREKISTERIÄ
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TIETOSUOJASELOSTEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN
Eltel Networks Oy / Suomen yhtiöiden rekrytointirekisteri
Tällä tietosuojaselosteella (”Tietosuojaseloste”) informoidaan rekisteröityjä Eltelin
konserniyhtiöiden henkilötietojen käsittelystä rekrytoinnin ja siihen liittyvien prosessien
yhteydessä.
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REKISTERINPITÄJÄ
Eltel Networks Oy (Y-tunnus 1548234-8) omasta ja samaan konserniin kuuluvien Suomen
yhtiöiden puolesta
Eltel Group Oy (y-tunnus 1917540-9)
The Infranet Company Ab, Suomen Sivuliike (y-tunnus 2123817-3)
Eltel Networks Pohjoinen Oy (y-tunnus 1460916-7)
Osoite: Laturinkuja 8, PL 50, 02611 Espoo
Puhelin: 020 411211
Rekisterinpitäjänä toimii kulloinkin se Eltel-konserniin kuuluva yhtiö, jolle rekisteröity toimittaa
henkilötiedot työnhaun yhteydessä, eli se Eltel-yhtiö, josta työnhakija hakee työpaikkaa. Tässä
Tietosuojaselosteessa mainitut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät periaatteet soveltuvat
kaikkiin yllä mainittuihin Eltel-konserniin kuuluviin yhtiöihin ja näihin yhtiöihin viitataan
kuhunkin tässä Tietosuojaselosteessa termillä ”Eltel”. Rekisterinpitäjänä toimivan Eltel-yhtiön
yhteystiedot on listattu yllä.
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YHTEYSHENKILÖ
Henkilöstöpäällikkö Marjo Huhtala
Osoite: Eltel Networks Oy, Laturinkuja 8, PL 50, 02611 Espoo
Puh 020 411211 (vaihde)
Sähköposti: info.finland@eltelnetworks.com
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HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTE
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Elteliltä työtä hakeneiden henkilöiden henkilötietojen
kerääminen, käsittely ja säilyttäminen rekrytoinnin toteuttamista, rekrytointiin liittyvää
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viestintää, tilastointia ja yhteydenottoja varten. Mikäli rekisteröity ei toimita rekrytointiprosessia
varten pyydettyjä tietoja, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan eikä käsitellä työhakemusta eikä
allekirjoittaa työsopimusta.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on ensisijaisesti sopimuksen valmistelu
rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä. Rekisteröidyn hakiessa työpaikkaa Elteliltä,
henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden
toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.
Eltel voi lisäksi käsitellä rekrytointiprosessin yhteydessä kerättyjä tietoja Eltelin oikeutetun
edun perusteella. Eltelin oikeutettu etu liittyy mahdollisen oikeudellisen vaatimuksen
puolustautumiseksi säilytettävien henkilötietojen käsittelyyn. Eltelin on säilytettävä ja
käsiteltävä tiettyjä rekrytointiprosessin yhteydessä kerättyjä tietoja, jotta Eltel voi objektiivisesti
perustella rekrytointiprosessin yhteydessä tehdyt päätökset. Eltelin oikeutettuun etuun
perustuva käsittely ei aiheuta merkittäviä riskejä rekisteröityjen etuihin, perusoikeuksiin tai vapauksiin.
Eltel ei tee automatisoituja yksittäispäätöksiä rekrytointiprosessin yhteydessä kerätyn ja
käsitellyn henkilötiedon perusteella.
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KÄSITELTÄVÄT HENKILÖRYHMÄT SEKÄ TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää Eltelistä työtä hakeneiden työhakemuksia tai muuten antamia tietoja:
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•

perustiedot, kuten nimi, osoite, muut yhteystiedot, syntymäaika

•

henkilöä kiinnostavan työn yksilöintitiedot

•

työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten koulutustiedot, työkokemus,
kielitaito, osaaminen, luottamustoimet

•

henkilön kuva

•

haastatteluun sekä testeihin liittyvät tiedot

•

mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot, kuten palkkatoivomus

•

mistä tieto työmahdollisuudesta on saatu

•

hakemuksen käsittelyyn ja statukseen liittyviä tietoja

TIETOLÄHTEET
Työnhakijaa koskevat tiedot saadaan rekisteröidyltä eli työnhakijalta itseltään.
Hakemuksen käsittelyyn ja statukseen liittyvät tiedot voivat tulla rekrytointiprosessia
hoitavilta Eltelin alihankkijoilta.
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SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Tietoja voidaan jakaa rekrytoinnista riippuen Eltelin Suomen yhtiöiden sisäiseen tai konsernin
käyttöön sekä mahdollisesti rekrytointiprosessiin osallistuville alihankkijoille, joiden kanssa
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Eltel on solminut erillisen sopimuksen rekrytoinnista ja henkilötietojen käsittelystä. Edellä
mainittujen luovutuksien lisäksi Eltel luovuttaa henkilötietoja vain rekisteröidyn
suostumuksella. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.
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REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolainsäädännön mukaisesti:
•

pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä vaatia virheellisen tai
puutteellisen tiedon oikaisemista tai poistamista;

•

vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, vastustaa käsittelyä sekä saada häntä
koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä,
yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Rekisteröidyllä on oikeus
siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle;

•

vaatia kaikkien tietojensa poistamista, jos rekisteröity ei enää halua, että hänen
tietojaan käsitellään (”oikeus tulla unohdetuksi”);

•

tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen tietojaan
on käsitelty tämän Tietosuojaselosteen tai voimassaolevan henkilötietolainsäädännön
vastaisesti. Rekisteröity voi tehdä valituksen erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa
hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on, tai jossa väitetty tietosuojaasetuksen rikkominen on tapahtunut.

Tietojen tarkastamista ja muita rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulee
esittää yhteyshenkilölle osoitteeseen info.finland@eltelnetworks.com kirjallisesti. Pyynnön
esittäjän tulee pyydettäessä todistaa henkilöllisyytensä Eltelin hyväksymällä tavalla.
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HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Tiettyyn tehtävään liittyviä henkilötietoja säilytetään kaksi vuotta ja avoimia hakemuksia kuusi
kuukautta hakemuksen jättämisestä lukien.
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REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus
käsitellä työnhakijatietoja. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo
vaitiolovelvollisuus.
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa, jotka on suojattu
kulunvalvontamenettelyin. Sähköisessä muodossa olevat tiedot ovat tietokannoissa, 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.
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TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Eltel
pidättää
oikeuden
muuttaa
tätä
Tietosuojaselostetta
Eltelin
tietojenkäsittelytoimenpiteiden tai prosessien muuttuessa tai lainsäädännön muuttumisen
perusteella.
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