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2021

1 Rekisterinpitäjä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
2016/679 (EU:n tietosuoja-asetus)
Nimi:

OneMed Oy (1558201-5) ja OneMed Group Oy (2039640-1)
Osoite:

Metsäläntie 20, 00320 HELSINKI

2 Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Nimi:

3 Tietosuojavastaava

Nimi:

4 Rekisterin nimi
5 Käsittelyn
tarkoitus

Yhteystiedot:
etunimi.sukunimi@onemed.com/ puh 040 779 5662
Rekrytointirekisteri
• Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on OneMed Oy:n ja OneMed Group
Oy:n uusien työntekijöiden rekrytointi

6 Henkilötietojen
käsittelyn perusta

Taina Alatalo
Yhteystiedot:

etunimi.sukunimi@onemed.com / puh. 041 5011999

•

Satu Luukkonen

Työnhakijan henkilötietoja käsitellään pääasiallisesti seuraavin perustein:
käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun käsitellä rekrytoinnin
kannalta oleellisia tietoja ja erityiseen työnhakijalta saatuun lupaan, jos
käsitellään soveltuvuustestejä

•

7 Rekisterin
tietosisältö

8 Tietokategoriat

Työnhakijasta käsitellään seuraavia henkilötietoja työnhakijan
hakemuksessa, CV:ssä ja soveltuvuustestissä:
• nimi, yhteystiedot, tiedot aikaisemmasta työkokemuksesta ja
aikaisimmista työnantajista, koulutuksesta, tiedot osaamisesta ja
suosittelijoista

potentiaaliset työnhakijat

9 Tietolähteet
10 Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset ja
tietojen
vastaanottajat
11 Säilytysajat

työnhakijat
Rekisterin tietoihin on pääsy vain rekrytoivalla esimiehellä ja HR päälliköllä
siinä laajuudessa kuin rekrytointipäätösten tekeminen edellyttää. Kaikki
rekrytointiin osallistuvat esimiehet ja HR ovat sitoutuneet pitämään tiedot
salassa.

12 Rekisteröidyn
oikeudet

Työnhakijalla on seuraavat oikeudet soveltuvan tietosuojasääntelyn
mukaisesti ja rajoissa:
- oikeus pyytää pääsy itseänsä koskeviin henkilötietoihin.
- oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista
- oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista
- oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista
- oikeus vastustaa käsittelyä
- oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseäsi koskevat
henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa muodossa,

Kaikki tiedot niistä työnhakijoista, jotka eivät ole tulleet valituiksi, poistetaan
kahden vuoden kuluttua.
Palkattujen henkilöiden tiedot siirretään OneMed Oy.n henkilötietorekisteriin.

-

ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle
oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon ja profiloinnin
kohteeksi
oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, jos käsittely perustuu
suostumukseen.

Pyynnöt tulee esittää rekisterin yhteyshenkilölle, joka on mainittu tämän
tietosuojaselosteen kohdassa 2.

13 Tietojen siirto EU:n
ja ETA:n ulkopuolelle
14 Rekisterin
suojauksen periaatteet

Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Kaikki manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa paikassa tai sähköisissä
järjestelmissä. Järjestelmät on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Järjestelmät on suojattu ulkopuolisilta.

15 Oikeus tehdä valitus Työnhakijalla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle.
valvontaviranomaiselle Suomessa valvovana viranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto,
jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

