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Työnhakijat Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut oy 

Informointi henkilötietojen käsittelystä  

Päivitetty 1.2.2021 

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot rekisteriasioissa  

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy, y-tunnus 2828893-1, Niemenkatu 73D 15140 Lahti, 

tietosuojavastaava, tietosuoja@phpalvelut.fi 

Henkilötietojen vastaanottaja ja käsittelijä: Rekrytoinneista vastaava palveluesimies 

 

2. Mihin käyttötarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi ja sen 

oikeusperuste? 

Työnhakijoiden tietoja käsittelemme tarpeen arvioimiseksi ja valintapäätöksen tekemiseksi. 
Tarvitsemme tietoja, jotta voimme huomioida hakijan rekrytoinnissa. Tietojen käsittely perustuu 
oikeutettuun etuumme käsitellä meille saapuneita hakemuksia. Rekrytointiprosessin päättymisen 
jälkeen työhakemusta säilytetään lainsäädännön vaatimusten noudattamisen osoittamiseksi 
kahden vuoden ajan valintapäätöksestä. 
 
Työnhakijatietokantaa säilytetään kuntarekry.fi palvelussa. Kaikki työnhakijat (myös muuta kautta 
yhteyttä ottaneet) ohjataan tekemään haku kuntarekry.fi palvelun kautta. Sähköpostitse tulleisiin 
hakemuksiin vastataan ja pyydetään hakijaa tekemään hakemus kuntarekry.fi palveluun. Tämän 
jälkeen sähköposti poistetaan. Kaikista hakemuksiin liittyvistä toiminnoista vastaa rekrytoinnista 
vastaava palveluesimies. Kuntarekry.fi palvelusta tiedot poistuvat automaattisesti, kun hakuaika 
päättyy, mutta säilytämme hakemuksia 2 vuotta valintapäätöksen informoinnin jälkeenkin. 
Verkkosivuston julkaisujärjestelmään ei synny henkilötietorekisteriä.  
Rekrytointijärjestelmään kerääntyy rekisteröityneiden työnhakijoiden henkilötietoja hakemusten 
jättämisen myötä.  
Rekrytointijärjestelmässä työnantaja (Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy) käsittelee 

työnhakijoiden hakemuksia niiden vastaanotosta palkkaamiseen. 

 

3. Millaisia henkilötietoja käsittelemme ja mistä keräämme tiedot?  

Rekisteri sisältää seuraavia rekrytointiprosessin ja työtehtävän kannalta tarpeellisia henkilötietoja 

työnhakijasta:  

• Yksilöintitiedot: etu- ja sukunimi  

• Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite  
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• Lisätiedot: äidinkieli, osoite, kielitaito/työkielet 

• Tutkinnot, lisä- ja täydennyskoulutukset 

• Työkokemukset, osaamiset 

• Mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat haettavan tehtävän kannalta tarpeelliset 

tiedot.  

Rekrytointijärjestelmään tallentuu työnhakijoiden itsestään työnhakua varten ilmoittamat 

tiedot: perustiedot (sukunimi, etunimi), yhteystiedot (puhelinnumero, osoite, 

sähköpostiosoite), lisätiedot (äidinkieli, kielitaito/työkielet), tutkinnot, lisä- ja 

täydennyskoulutukset, työkokemukset, osaamiset, ym. 

 

4. Mille tahoille luovutamme tietoja ja siirrämmekö tietoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?  

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy ei siirrä tietoja kolmansiin maihin. 

Säännönmukaisena tietolähteenä ovat Kuntarekry.fi ja Sarastia Oy:n palveluiden käyttäjiksi 

rekisteröityneet työnhakijat. Työnantaja vastaa työnhakijoiden tietojenkäsittelystä 

rekrytointijärjestelmässä. 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä siirretä EU:n tai ETA-alueen 

ulkopuolelle.  

 

5. Miten suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä?  

Rekisteröidyn profiilitietojen säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa käsittelijänä FCG Talent Oy: 

a.) Jos käyttäjätunnusta ei ole käytetty kahteen (2) vuoteen, sekä käyttäjätunnus että profiilitiedot 

hävitetään. 

b.) Lähettämättömät työhakemukset poistetaan automaattisesti kuuden (6) kuukauden kuluttua. 

c.) Avoimissa työhakemuksissa käyttäjä määrittelee itse, mihin saakka hänen avoin 
työhakemuksensa on käytettävissä. Käyttäjän valitsema työhakemuksen säilytysaika on 
minimissään yksi (1) vuorokausi ja maksimissaan kaksi (2) vuotta. 

FCG Talent Oy anonymisoi automaattisesti rekisterinpitäjänä olevien työnantajien avoimiin 
työpaikkoihin jätetyt hakemukset kahden (2) vuoden kuluttua sen jälkeen, kun työnantaja on 
päättänyt rekrytoinnin käsittelyn tekemällä rekrytoinnille päättämistoiminnon.  
Mikäli päättämistoiminto jätetään tekemättä, järjestelmä päättää rekrytoinnin automaattisesti 

vuoden kuluttua työpaikan hakuajan päättymisen jälkeen. Tällaisessa tapauksessa hakemus siis 

säilyy järjestelmässä kolme (3) vuotta hakuajan päättymisestä. 
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Rekisterin käyttö on rajattu käyttövaltuuksin ja rekisterin käyttötapahtumat rekisteröityvät 

rekrytointijärjestelmän lokitietoihin. Rekisteriä pääsee käyttämään vain henkilökohtaisella 

käyttäjätunnuksella ja salasanalla rajatuin oikeuksin. 

 

6. Oikeutesi rekisteröitynä tietojen käsittelyyn liittyen: 

 

Oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot ja oikaista virheelliset tai puutteelliset tiedot 

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja on tallennettu sekä saada jäljennös 

kyseisistä tiedoista. Sinulla on myös oikeus saada virheelliset tai puutteelliset tiedot 

oikaistuksi.  

  

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi) 

Sinulla on lainmukainen oikeus saada tietosi poistetuksi. Sinulla on oikeus tietojen 

poistamiseen muun muassa silloin, kun tietoja ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten ne alun 

perin kerättiin. 

  

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä 

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisen erityisen tilanteen 

vuoksi silloin, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Vaatimuksen yhteydessä 

sinun tulee yksilöidä erityinen tilanne, jonka perusteella vastustat käsittelyä.  

Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia 

varten.  

  

Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen 

Sinulla on lainmukainen oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä.  

Sinulla on oikeus rajoittaa käsittelyä muun muassa silloin, kun me emme enää tarvitse tietoja 

käsittelyn tarkoituksiin, mutta tarvitset niitä itse oikeudellisen vaateen laatimiseksi, 

esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

  

Tietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että tietoja ei aktiivisesti käsitellä.  
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Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

 

Sinulla on oikeus saada tietosi siirretyksi itsellesi yleisesti käytössä olevassa koneellisesti 

luettavassa muodossa.  

Siirto-oikeus koskee vain automaattisesti käsiteltäviä tietoja, jotka olet itse meille antanut ja 

joita käsitellään sopimuksen tai suostumuksen perusteella. 

  

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

 

Jos katsot, että oikeuksiasi on loukattu, voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle 

Euroopan Unionin alueella. Suomessa valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun 

toimisto. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi.  

  

 

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen: tietosuoja@phpalvelut.fi 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tietosuoja.fi%2F&data=04%7C01%7C%7Ce89a5ec44c1a4a97a09008d89a86bf85%7C498c67c0b7e841728d13787d1b3aae5c%7C1%7C0%7C637429250826748745%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5UWmoTNvhLQVaQGMB%2F2DM1d6p7xZnUMs7tniKL7DKAw%3D&reserved=0
mailto:etunimi.sukunimi@phpalvelut.fi

