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Tietosuojaseloste, työnhakijat 

 

Rekisterinpitäjä 

CLIC INNOVATION Oy  

Y-tunnus: 2689612-4 

osoite: Eteläranta 10, 00130 Helsinki  

kotipaikka: Helsinki 

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö 

Jatta Jussila 

osoite: Eteläranta 10, 00130 Helsinki  

p. 040-825 6500 

sähköposti: jatta.jussila@clicinnovation.fi 
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Henkilörekisterin nimi  

CLIC INNOVATION Oy:n rekrytoinnin henkilörekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on: 

• rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien 
noudattaminen työoikeuden alalla; 

• rekisteröity on antanut suostumuksensa, tai arkaluontoisten tietojen osalta 
nimenomaisen suostumuksensa, henkilötietojensa käsittelyyn.  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:  

• rekrytointiimme liittyvät toimenpiteet ja rekrytointiprosessimme 
hallinnointi sekä palvelukseemme hakeneiden henkilöiden (rekisteröity) 
hakuprosessiin liittyvien tietojen hallinnointi tarvittavien yhteydenottojen 
mahdollistamiseksi. 

Rekisteröitävät tiedot 

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot: 

• perustiedot, kuten nimi ja syntymäaika, sukupuoli, äidinkieli 
• yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot 
• rekisteröidyn työnhakuprosessin yhteydessä rekisterinpitäjälle 

antamat muut tiedot itsestään, taustastaan ym. kuten kuva, 
opiskelu- ja muut koulutukseen liittyvät tiedot, työhistoriaa koskevat tiedot, 
kielitaito, muu erityisosaaminen, kuvaus henkilökohtaisista 
ominaisuuksista, erilaiset todistukset ja arvioinnit sekä viittaukset 
Internetistä löytyviin portfolioihin, profiileihin tai muihin lähteisiin sekä 
referenssit; 

• rekisteröidyn rekrytointiprosessin etenemistä koskevat tiedot 
kuten tiedot tulossa olevasta jatkohaastattelusta tai rekrytointiprosessin 
keskeytymisestä; 

• mahdolliset muut tiedot, jotka rekisteröity itse on 
vapaaehtoisesti antanut rekisterinpitäjän työnhakuprosessin 
yhteydessä tai rekisterinpitäjän erikseen rekisteröidyn suostumuksella 
keräämät tiedot  

Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin 
tavoin: 

• Rekisteröitävät tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään 
• Työhaastattelutilanteissa 
• Työnhakijan esittämiltä mahdollisilta suosittelijoilta 
• Mahdolliseen soveltuvuusarvioon sisältyvät tiedot hankitaan hakijalta tai 

yhtiön ulkopuoliselta palveluntarjoajalta työnhakijan suostumuksella. 
• Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa. 

Jättämällä työhakemuksen työnhakija antaa luvan kerätä tietojaan hänen julkisesta 
profiilistaan siinä laajuudessa kuin tietojen kerääminen on tarpeellista ja liittyy 
työssä suoriutumiseen huomioiden avoinna oleva työpaikka. 
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Henkilötietojen luovuttaminen  

Käsittelemme tietoja itse ja hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme 
toimivia alihankkijoita, joiden hallinnoimilla ja suojaamille palvelimille tallennetaan 
henkilötietoja. Emme säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille 
tahoille.  

Henkilötietoja ei luovuteta EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle.  

Rekisterin suojaus ja säilytysaika 

A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto 

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään CLIC INNOVATION Oy:n 
toimitiloissa siten, että tietoihin pääsevät käsiksi vain henkilöt, joilla työnsä 
puolesta on oikeus käsitellä tietoja. 

B) Sähköisesti tallennetut tiedot 

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään CLIC INNOVATION Oy:n tai sen 
alihankkijoiden tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että 
ohjelmallisia keinoja tietosuojavaatimusten ja tietoturvallisuuden 
varmistamiseksi.  

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne 
työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä työnhakijoiden tietoja. 
Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot 
kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä 
keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot säilytetään siten, että 
tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. 

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi 
on tarpeellista. Lähtökohtaisesti tietoja säilytetään 12 kuukauden ajan. 

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava 
lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista 
kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä 
rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai 
virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin 
tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille 
on lailliset perusteet. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi. Toimita asiaa 
koskevat pyynnöt henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjän yllä mainitulle 
yhteyshenkilölle. 

Rekisteröitynä sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista 
sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 
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