Tietosuojaseloste
Dextili Oy
y-tunnus: 1102451-8

Dextili Oy tietosuojaseloste
Rekisterien tietolähteet
Rekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään hakemuksen jättämisen
yhteydessä. Tietoja voidaan päivittää eri viranomaislähteistä.

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät
SYMPA HR-palvelussa olevia tietoja käsittelevät rekisterinpitäjän rekrytointiin
osallistuvat henkilöt. Tapauskohtaisesti rekrytoinnissa voidaan käyttää kolmansia
osapuolia kuten rekrytointikonsultteja ja asiantuntija-arvioijia.

Alihankkijat ja henkilötietojen siirto
Dextili Oy voi luovuttaa henkilötietoja lainsäädännöllisistä syistä johtuen.
Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää alihankkijoita. Dextili Oy ei siirrä
henkilötietoja Euroopan Unionin ulkopuolelle. Mikäli rekisteröity valitaan
organisaation työntekijäksi, hänen tietonsa säilyvät SYMPA HR-järjestelmässä ja
tiedot siirtyvät Dextili Oy:n henkilöstörekisterin alaisiksi.

Rekisteröidyn oikeudet
Mikäli lainsäädännölliset perusteet täyttyvät, rekisteröidyllä on oikeus:
•
•
•
•
•
•
•

saada pääsy tietoihinsa
pyytää tietojensa korjaamista
pyytää tietojensa poistamista
rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä
siirtää tiedot koneellisesti luettavassa muodossa
peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn
valittaa valvovalle viranomaiselle

Pyynnöt on osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Tietoturva
Rekisterinpitäjä vastaa, että palveluun tallennettua tietoa käsitellään hyvien
tietoturvakäytäntöjen ja rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.
Palveluntarjoaja (Sympa Oy) vastaa rekisteriin (Sympa HR-palvelu) tallennettujen
tietojen teknisestä suojauksesta, johon kuuluvat esim. palvelun sisäinen tietoturva,
kulunvalvonta, ohjelmistojen tietoturvapäivitykset ja varmuuskopiointi.
Dextili Oy:ssä henkilötietoja käsittelevät vain salassapitosopimuksen tehneet
henkilöt. Dextili Oy on arvioinut tietoturvansa tason (riippumattoman osapuolen
toimesta) ja toteuttanut tarpeelliset tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet
henkilötietojen suojaamiseksi.
Dextili Oy sitoutuu ilmoittamaan rekisteröidyille mahdollisista vähäistä suuremmista
tietoturvaloukkauksista, joista voi aiheutua henkilölle merkittävää haittaa.
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Henkilörekisteri rekrytointia varten
1. Rekisterinpitäjä

Dextili Oy, Virastotie 1, 44800 Pihtipudas

2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tiina Konttinen, puh. 044 700 8104, tiina.konttinen@dextili.fi

3. Rekisterin nimi ja sijainti

Dextili Oy:n hakemusrekisteri, SYMPA HR-järjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus
5. Rekisterin tietosisältö

-

rekrytoinnin mahdollistaminen

-

henkilön yksilöintitiedot: mm. nimi, osoite, puh. numero, sähköposti
sukupuoli ja syntymäaika
koulutustiedot
työkokemustiedot
osaamisprofiili (esim. kielitaito ja muu osaaminen)
liitetiedot (esim. CV, hakemus, kuva)
rekrytointiprosessin aikana syntyvät muut tiedot (esim. sähköpostit)
työnantajan tekemät luokittelut ja muistiinpanot

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

-

hakija
viranomaislähteet

7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto
EU:n sisällä

-

Työsuhteen muodostuessa tiedot säilyvät SYMPA HR-järjestelmässä
Tietoja voidaan luovuttaa organisaation sisäisesti
EU:n ulkopuolelle tietoja ei luovuteta

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Henkilötietoja tietoja käsittelevät vain erikseen nimetyt ja
salassapitosopimuksen tehneet henkilöt. Tiedot sijaitsevat
salasanasuojatuissa ja salatuissa palveluissa. Ei-sähköiset tiedot
säilytetään lukituissa kaapeissa ja huoneissa.
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