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Puhelinvaihde (02) 263 350
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Vastuuhenkilö

Mervi Raita, henkilöstöpäällikkö

Tietosuojavastaavan
yhteystiedot

Timo Vaskikari, tietosuojavastaava (Turun AMK)
+358 50 598 5868
Lähetä kaikki tietosuojaan liittyvät yhteydenotot osoitteeseen:
tietosuoja@turkuamk.fi
Tietosuoja-sähköpostiosoitteeseen lähetettyjä viestejä käsittelee
tietosuojavastaava ja hänen työparinaan sekä varahenkilönään toimiva
tietosuoja-asiantuntija.

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekrytointiprosessin toteuttamiseksi. Tähän kuuluvat
työhakemusten käsittely, yhteydenpito hakijan kanssa, työhaastattelut ja muut
rekrytointivaiheen toimenpiteet, kuten soveltuvuustestit ja työsopimuksen
toteuttaminen. On molempien osapuolien yhteinen etu, että organisaatio voi
käsitellä hakijan henkilötietoja asiamukaisilla tavoilla rekrytoinnin
toteuttamiseksi. Näin ollen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena
rekrytoinnissa on organisaation oikeutettu etu (Tietosuoja-asetus, 6 artikla, 1
kohta, f alakohta).
Henkilöä koskevia henkilötietoja, jotka on saatu hakemuksessa ja
soveltuvuustesteissä, voidaan käsitellä henkilön suostumuksella muissa
vastaavissa rekrytoinneissa, tai kun hakijalle lähetetään palautekysely
rekrytoinnin sujuvuudesta. (Tietosuoja-asetus, 6 artikla, 1 kohta, a alakohta).
Työsopimuksen toteutusvaiheessa oikeusperusteena on sopimusta edeltävien
toimenpiteiden toteuttaminen tai sopimuksen tekeminen (Tietosuoja-asetus, 6
artikla, 1 kohta, b alakohta).

Käsiteltävät
henkilötietoryhmät ja
henkilötietojen säilytysajat

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat henkilön perustiedot, työhistoria- ja
koulutustiedot, muut rekrytointiin tarvittavat tiedot sekä muut henkilön itse
hakemuksessa tai rekrytoinnin aikana antamat tiedot.
Tiedot poistetaan automaattisesti kahden vuoden jälkeen rekrytoinnin
sulkemisesta (avoimien hakemusten osalta kahden vuoden kuluttua hakemuksen
jättämisestä) tai hakijan pyynnöstä.
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Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot kerätään asiaomaisilta itseltään. Tietolähteinä saatetaan käyttää myös
henkilön ilmoittamia suosittelijoita.
Henkilötietojen
vastaanottajat tai
vastaanottajaryhmät

Hyödynnämme rekrytoinnissa Kuntarekry-järjestelmää, johon työnhakija syöttää
tietonsa. Kuntarekryn osalta henkilötietojen käsittelystä on informoitu heidän
omassa tietosuojaselosteessaan osoitteessa https://www.kuntarekry.fi/
Rekrytointiprosessin aikana käsiteltäviä tietoja luovutetaan vain
päätöksentekoprosessissa mukana oleville tahoille. Julkisuuslain perusteella
hakijatietoja luovutetaan vaadittaessa rajoitetusti.

Olennaiset tiedot
henkilötietojen siirrosta
kolmansiin maihin (EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle)

Turun AMK ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen
periaatteet

Tietoja käsittelevät ne henkilöt, joille se työtehtävien hoitamiseksi on
välttämätöntä. Kuntarekry-järjestelmän käyttö on rajattu käyttöoikeuden
perusteella. Järjestelmän toimittajan (FCG Talent Oy) ja AMK:n välillä on sopimus
henkilötietojen lainmukaisesta ja tietoturvallisesta käsittelystä.

Rekisteröidyn oikeudet ja
velvollisuudet

Sinulla on oikeus tietää, miten käsittelemme henkilötietojasi. Voit pyytää pääsyä
itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja korjausta virheellisiin tai puutteellisiin
tietoihin. Voit korjata itse tietojasi Kuntarekry-järjestelmässä, kun hakemuksesi
on vielä avoin.
Voit pyytää tietojesi poistamista sekä käsittelyn rajoittamista. Poistamisoikeutta
ei ole, jos käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi tai jos henkilötietojesi käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan
tehtävän suorittamiseksi tai AMK:lle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.
Sinulla on oikeus saada meille antamasi tiedot ja siirtää ne järjestelmästä
toiseen, jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen
ja käsittelyä suoritetaan automaattisin menetelmin.
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä jos käsittely tapahtuu
yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai AMK:lle kuuluvan julkisen
vallan käyttämistä varten tai jos käsittelemme tietojasi ns. oikeutetun etumme
perusteella. AMK lopettaa käsittelyn, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn
on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn
edut, oikeudet ja vapaudet, tai käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Henkilötietojen perusteella ei tehdä profilointeja.
Henkilötietojen käsittely kuvataan mahdollisimman kattavasti ja läpinäkyvästi
tässä tietosuojailmoituksessa ja pyrkien kehittämään ilmoituksen sisältöä.
Merkittävistä muutoksista ilmoitetaan lain edellyttämällä tavalla.
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Ota yhteyttä tietosuojavastaavaan, jos sinulla on kysyttävää tietosuoja-asioihin
liittyen tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksiasi. Tarvittaessa sinulla on
myös oikeus ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseen (Suomen
tietosuojavaltuutetun toimisto), joka valvoo henkilötietojen käsittelyä Suomessa.
Tietosuojavastaavan yhteystiedot on mainittu tietosuojailmoituksen alussa.
Kaikki pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti.

