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Parmacon rekrytointirekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Parmaco Oy (2465039-0)
Haarlankatu 4 F
33230 Tampere

2 Rekisteriasioiden yhteystiedot

Puh. +358 20 734 0011
info@parmaco.fi

3 Rekisterin nimi

Rekrytointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja
peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on
Parmacon henkilöstön rekrytointi. Tietojen
käsittely tiettyä paikkaa koskevissa
hakemuksissa perustuu sopimuksen
täytäntöön panemiseen, sekä henkilö- ja
soveltuvuustestauksen osalta työnhakijan
suostumukseen. Avointen hakemusten osalta
käsittely perustuu hakijan suostumukseen, ja
käyttötarkoitus on mahdollisesti avautuvia
paikkoja koskevien rekrytointiprosessien
suorittaminen.

5 Henkilötietojen säilytysajat

Työnhakijoiden henkilötietoja avointen
hakemusten tapauksissa säilytetään
kaksitoista (12) kuukautta hakemuksen
jättämisestä lukien, ja tiettyä paikkaa
koskevien hakemusten kohdalla kaksi (2)
vuotta.

6 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia
rekrytointiprosessin ja työtehtävän kannalta
tarpeellisia henkilötietoja työnhakijasta:

· nimi, syntymäaika
· yhteystiedot; puhelinnumero,

sähköpostiosoite, postiosoite
· työhakemukseen ja ansioluetteloon

liittyvät tiedot, kuten työkokemus,
koulutustiedot, osaaminen,
luottamustoimet

· haastatteluun sekä testeihin liittyvät
tiedot

· mahdolliset muut työnhakijan itsensä
antamat tiedot

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavien tietojen tietolähde
on pääsääntöisesti asianomainen henkilö.
Muita tietolähteitä käytetään laissa
säädetyissä rajoissa.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen
ulkopuolelle ja säännönmukaiset tietojen
luovutukset

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen
ulkopuolelle eikä henkilötietoja
säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa
säilytystiloissa, jonne on rajoitettu pääsy.
Sähköisessä muodossa olevat tiedot
säilytetään Parmacon tietojärjestelmissä,
joissa käytetään sekä teknisiä, että
ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden
varmistamiseksi sekä tietojen käytön
valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus
on rajattu tietyille henkilöille heidän
tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.
Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä
sitoo vaitiolovelvollisuus.

10 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on asetuksen EU 2016/679
mukaiset oikeudet. Rekisteröidyllä on oikeus
tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin
tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen
oikaisua ja poistamista. Lisäksi rekisteröidyllä
on oikeus henkilötietojen käsittelyn
rajoittamiseen ja tietojen siirtoon sekä oikeus
peruuttaa suostumus, milloin tahansa tämän
vaikuttamatta suostumuksen perusteella
ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn
lainmukaisuuteen.
Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa
henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2
mainitulle yhteyshenkilölle.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
henkilötietojen käsittelystä valvontaviran-
omaiselle.


