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Tietosuojaseloste (Työnhakijat) 

 

Kommunikointikeskus Kipinä Oy (”Kipinäkeskus”) on puheterapia-alan yritys, joka on sitoutunut käsittelemään 

toiminnassaan kohtaamiensa ihmisten henkilötietoja ensiluokkaista tietosuojakäytäntöä noudattaen. Tämän selosteen 

tarkoituksena on antaa Kipinäkeskuksesta työtä hakeville henkilöille kattava kuva heidän henkilötietojensa käsittelyä 

koskevista periaatteista.  

Yrityksen viralliset tiedot 

Kommunikointikeskus Kipinä Oy 

Malmin raitti 17 

00700 Helsinki 

 

Tietosuojavastaava Anri Pesonen 

 

puhelin: 050 395 0765 

sähköposti: tietosuojavastaava@kipinakeskus.fi 

 

Y-tunnus: 2514251-5 

 

Mitä tarkoituksia varten Kipinäkeskus kerää henkilötietoja? 

Kipinäkeskus käsittelee henkilötietoja ainoastaan ennalta määrättyihin käyttötarkoituksiin. Kaikkeen käyttöön on aina 

olemassa läpinäkyvä laillinen peruste ja selkeät tietosuojaa koskevat toimintaperiaatteet. 

Tämä tietosuojaseloste käsittelee Kipinäkeskuksen työnhakijoista keräämiä tietoja eli Työnhakijatietoja. Työnhakijatietoja 

käytetään rekrytointiprosessien toteuttamiseksi. 

Muiden henkilötietoryhmien käsittelyä kuvataan erillisissä tietosuojaselosteissa. 

Millaista tietoa rekisteröidyistä kerätään?  

Henkilöiltä, jotka hakevat Kipinäkeskuksesta työtä, kerätään ainoastaan rekrytointiprosessin kannalta tarpeelliset tiedot. 

Työnhakijatiedot voivat sisältää rekisteröidystä seuraavia tietoja:  

✓ nimi ja yhteystiedot; 

✓ tiedot työntekijän suorittamista koulutuksista; 

✓ tiedot työntekijän aiemmasta työkokemuksesta; 

✓ työhakemus- ja CV-dokumentit niiden sisältämine tietoineen. 

 

Kuinka kauan tietoja säilytetään? 

Kipinäkeskus käsittelee työnhakijan henkilötietoja aktiivisesti rekrytointiprosessin aikana. Rekrytointiprosessin 

päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen, kuitenkin enintään kaksi vuotta 
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rekrytointiprosessin päättymisestä. Rekisteröidyn suostumuksella henkilötietoja voidaan säilyttää myös suostumuksen 

antamisen yhteydessä ilmoitetun ajan esimerkiksi tulevia rekrytointiprosesseja varten. 

Tarvittavat tiedot siirretään työntekijöiden henkilötietorekisteriin, mikäli Kipinäkeskus ja työnhakija tekevät 

työsopimuksen.  

Kenellä on pääsy tietoihin ja kuinka tiedot on suojattu?  

Kipinäkeskus suhtautuu henkilötietojen suojaamiseen erittäin vakavasti. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina 

tietoturvallisessa ympäristössä. Kaikki käsitellyt tiedot on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että käytössä olevat tekniset järjestelmät on suojattu asianmukaisin teknisin tietoturvaan liittyvin ratkaisuin 

ja niitä käyttävien henkilöiden määrä on rajattu, ja heidät on koulutettu ja ohjeistettu asianmukaisesti.  

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään Kipinäkeskuksen tiloissa lukituissa kaapeissa, joihin 

on pääsy ainoastaan niillä työntekijöillä, joilla on työnsä puolesta oikeus ja tarve käsitellä Työnhakijatietoja. 

Samoin sähköisten henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla on työnsä 

puolesta oikeus käsitellä Työnhakijatietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin. Tiedot 

kerätään pilvitallennussijainteihin, jotka ovat asianmukaisilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pilvitallennussijainneissa tietoja 

käsittelevät vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus ja tarve käsitellä kyseisiä tietoja. 

Mistä tiedot kerätään ja mikä on keräyksen laillinen perusta?  

Tiedot kerätään kaikkien tietoryhmien osalta suoraan rekisteröidyltä itseltään. Kipinäkeskuksen oikeus käsitellä 

Työnhakijatietoja perustuu työnhakijan suostumukseen. 

Luovutetaanko tietoja ulkopuolisille tahoille? 

Kipinäkeskus ei luovuta Työnhakijatietoja ulkopuolisille tahoille. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Työnhakijatietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on laajat oikeudet vaikuttaa hänestä tallennettujen henkilötietojen käsittelyyn.  

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojensa oikaisua. 

Tarkistus- ja oikeuspyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna tietosuojaselosteen alussa mainittuun osoitteeseen. 

Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä, mitä tietoa vaaditaan tarkastettavaksi tai korjattavaksi. 

Rekisteröidyllä on lisäksi mm. seuraavat lakisääteiset oikeudet:  

✓ oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle annettuaan erillisen suostumuksen tietojen siirtoon; 

✓ oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä ja oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä oikeudellisista syistä; 

✓ oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn; ja 

✓ oikeus vaatia tietojensa poistoa rekisteristä. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän kokee, että häntä koskevien 

henkilötietojen käsittelyssä on rikottu EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai muuta voimassa olevaa henkilötietojen 
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käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä. Lisätietoa ja valvontaviranomaisen ohjeita on saatavilla osoitteesta: 

https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot. 

Muutokset 

Kipinäkeskus on sitoutunut ylläpitämään tietosuojatasonsa myös tulevaisuudessa ja päivittää tätä Tietosuojaselostetta 

tarpeen mukaan.  

https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot

