Tietosuojaseloste työnhakijoille
Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Lerøy Finland Oy kerää ja käyttää henkilötietojasi.

1. Kuka vastaa tietojen käsittelystä
Lerøy Finland Oy on toimitusjohtajan johdolla vastuussa henkilötietojen käsittelystä yrityksessä.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on työnhakijoiden vertaileminen keskenään ja tehtävään parhaiten
soveltuvan henkilön löytäminen.
Mikäli hakija tulee valituksi tehtävään, henkilötietoja voidaan käyttää myös yrityksen ja työnhakijan välisen
työsopimuksen laatimisessa.

3. Käsiteltävät henkilötiedot
Yrityksen keräämiä tietoja ovat ensisijaisesti nimi, syntymäaika tai sosiaaliturvatunnus, henkilökohtainen
osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä siviilisääty ja valokuva, mikäli työnhakija on ne
hakemukseen lisännyt. Lisäksi yritys voi säilyttää työnhakijoista työhaastattelussa tehtyjä henkilöarvioita.

4. Henkilötietojen keräys
Tiedot saadaan työnhakijan itse lähettämästä työhakemuksesta, ansioluettelosta tai sähköpostiviestistä.

5. Pääsy henkilötietoihin
Henkilötietoihin on pääsy vain yrityksen johdolla ja niillä, jotka tarvitsevat pääsyn tietoihin hoitaakseen
työtehtävänsä.

6. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään
Henkilötietoja säilytetään hakuprosessin ajan ja enimmillään kuukauden tämän jälkeen. Mikäli työnhakija
tulee valituksi tehtävään, henkilötietoja säilytetään työsuhteen keston ajan ja vähintään vuoden ajan
työsuhteen päättymisen jälkeen.
Avoimia työhakemuksia säilytetään puolen vuoden ajan, mikäli työnhakija ei tätä erikseen kiellä.
Joidenkin asioiden yhteydessä työnantajaa voi koskea lakisääteinen dokumentointivelvollisuus, jolloin
tietoja voidaan säilyttää pidemmän aikaa.

7. Rekisteröidyn oikeudet
Yrityksen tulee huolehtia siitä, että työnhakija voi nähdä, mitä tietoja hänestä on tallennettu. Ellei tietojen
säilyttämiseen ole oikeudellista tai muuta perustetta, työnhakija voi pyytää tietojensa poistamista.

8. Henkilötietojen siirtäminen kolmanteen maahan
Jos yrityksen tarvitsee siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan, tulee tästä ilmoittaa henkilötietojen
kohteelle.

9. Henkilötietojen luovuttaminen muille tietojen käsittelijöille
Jos yrityksen tarvitsee luovuttaa henkilötietoja muille tietojen käsittelystä vastuussa oleville, tulee tämän
tapahtua vain viranomaisten pyynnöstä tai lainsäädännön niin vaatiessa.

10. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot
Yrityksellä ei ole nimettyä tietosuojavaltuutettua. Yrityksen yhteyshenkilönä tietosuoja-asioissa toimii Suvi
Kurki (040 5797 169, suvi@leroy.fi).
Yhteyshenkilöltä työnhakija voi pyytää tietojaan nähtäväksi. Työnhakija voi pyytää myös tietojensa
muuttamista tai poistamista, mikäli tietojen säilyttämiseen ei ole oikeudellista tai muuta perustetta.

11. Ilmoituksen muutokset
Lerøy Finland Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai päivittää Tietosuojaselostetta. Kaikki muutokset
astuvat voimaan niiden julkaisuhetkellä ja ne koskevat sillä hetkellä Lerøy Finland Oy:n hallussa olevia
tietoja.

