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TIETOSUOJASELOSTE / INFORMOINTIASIAKIRJA –  

EU:N YLEINEN TIETOSUOJA-ASETUS, 2016/679 

 

Tiivistelmä 

Tässä tiivistelmässä kerromme Sinulle, miten StaffPoint käsittelee työnhakijoidensa 
henkilötietoja. Yksityiskohtaiset tiedot käsittelytoimista löydät alla olevasta 
Työnhakijarekisterin tietosuojaselosteesta. 

 
Millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi? 

Henkilötietojesi käsittely StaffPointilla perustuu suostumukseesi. Olet joko hakenut meiltä 
työpaikkaa tai osoittanut muulla tavoin kiinnostuksesi työskentelyyn meillä tai kauttamme 
asiakasyrityksessämme tai olet liittynyt StaffPointin Talent Communityyn. 

 
Mitä tietoja keräämme sinusta?  

Keräämme Sinusta ainoastaan tietoja, jotka ovat tarpeen StaffPointin ja Sinun välisen 
työsuhteen luomisessa ja ylläpidossa sekä rekrytointiprosessin suorittamisessa omaan tai 
asiakkaan lukuun. 
Käsittelemme työnhakuvaiheessa vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia selvitettäessä 
soveltuvuuttasi hakemaasi työtehtävään. Emme käsittele tietojasi muihin kuin näihin 
tarkoituksiin.  

 
Mistä saamme tietojasi? 

Lähtökohtaisesti tallentamamme henkilötiedot on saatu Sinulta; jättämästäsi 
työhakemuksesta, ansioluettelosta, koulu- ja työtodistuksista sekä mahdollisessa 
haastattelussa antamistasi tiedoista sekä itse mahdollisesti ilmoittamiesi suosittelijoiden 
antamista palautteista. 
Käsittelemme tietojasi ainoastaan tarpeellisen ajan, jonka jälkeen poistamme tiedot 
rekisteristämme. 

 
Mihin luovutamme tietojasi? 

Luovutamme tietojasi ainoastaan suostumuksellasi tarvittaessa ja vain tarpeellisin osin 
asiakkaille, joille työskentelystä olet kiinnostunut. Yhteystietojesi, puhelinnumero ja 
sähköposti, osalta pyydämme Sinulta erillisen suostumuksen tietojen luovuttamiseen 
asiakkaalle. Kaikkien tahojen kanssa, joille tietojasi voidaan perustellusta syystä luovuttaa, 
on tehty tietojenkäsittelyyn liittyvät lainmukaiset sopimukset ja tietojasi käsitellään aina 
luottamuksellisina. 

 
Miten suojaamme tietosi? 

Käytämme henkilötietojen käsittelyyn menetelmiä ja järjestelmiä, joissa tietojesi käsittely 
on suojattu parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme rajanneet tietoihisi pääsyä 
käyttöoikeuksin ja asianmukaisin teknisin suojausmenetelmin. Tietojesi käsittelyyn 
osallistuva henkilöstömme noudattaa salassapitovelvollisuutta ja huolehtii kaikin tavoin 
yksityisyydensuojastasi. 
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StaffPoint Oy Työnhakijarekisteri 

 
1. Rekisterinpitäjä 

StaffPoint Oy ja sen konserniyhtiöt 
Y-tunnus: 24920901 
Ruoholahdenkatu 14, 00180 Helsinki 
 

2. Tietosuoja-asioista vastaava 
Vaihde: 030 047 2000 
tietosuoja@staffpoint.fi 

 
3. Rekisterin nimi 

Työnhakijarekisteri 
 

4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus ja oikeusperuste 
Työnhakijarekisteri sisältää työnhakijoista tietoja, jotka ovat tarpeen StaffPoint-konsernin (ja sen 
konserniyhtiöiden, myöhemmin StaffPoint) ja työnhakijan välisen työ- ja/tai asiakassuhteen 
luomisessa ja ylläpidossa sekä Rekrytointiprosessin suorittamisessa omaan tai asiakkaan lukuun. 
Rekisterissä käsitellään rekrytointivaiheessa vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia 
selvitettäessä työnhakijan soveltuvuutta hänen hakemaansa StaffPointilla tai StaffPointin 
asiakkaalla tarjolla olevaan työtehtävään. Henkilötietojen käsittely rekrytointiin liittyvissä 
asioissa perustuu työnhakijan suostumukseen. 
Työnhakijan tietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin ainoastaan työnhakijan erillisellä 
suostumuksella. 
 

5. Rekisteröityjen ryhmät 
StaffPoint-konserniyhtiöiden työnhakijat. 

 
6. Rekisterin tietosisältö – henkilötietoryhmät 

o Rekisteriin kerätään työnhakijan yksilöintitiedot: Nimi, syntymäaika, yhteystiedot, 
valokuva, kansalaisuus, mahdollisen työluvan tiedot 

o Koulutus- ja työkokemustiedot: Koulutus, kielitaito, työkokemus, mahdollinen 
erityisosaaminen, ajokortti, auton käyttömahdollisuus, mahdolliset suosittelijat 

o Työnhakijan työpaikkaa koskevat toiveet: Toimiala, sijainti, työtehtävä, työaika- ja 
käytettävyystiedot (esim. kokoaikainen/ osa-aikainen, päivätyö), palkkatoivomus. 

 
7. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät 

o StaffPoint voi luovuttaa henkilötietoja tarpeellisin osin konserniyhtiöiden välillä. 
o Rekisterissä olevia tietoja luovutetaan työnhakijan suostumuksella vain työnhakijan 

kannalta potentiaalisille StaffPointin asiakkaille 
o Henkilötietoja luovutetaan vain StaffPointin asiakkaan rekrytoinnista vastaaville 

henkilöille. 
o Henkilötietoja voidaan luovuttaa markkinointitarkoituksiin koskien StaffPointin 

palveluita ainoastaan työnhakijan erikseen antamalla suostumuksella 
o StaffPoint käyttää alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja sen lukuun. 

Alihankkijat toimivat StaffPointille järjestelmä- ja palvelutoimittajina. Alihankkijoiden 
kanssa on tehty asianmukaiset henkilötietojen käsittelyyn liittyvät sopimukset, jossa on 
käsittelyn ehtojen lisäksi sitouduttu salassapitovelvollisuuteen. 
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8. Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti vain EU/ETA-alueella. Tietyissä tapauksissa 
henkilötietoja voidaan käsitellä teknisesti myös EU/ETA-alueen ulkopuolella. Tällöin 
palveluntarjoaja huolehtii, että henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen vaatimusten 
mukaisesti ja asetuksen mukainen käsittely on sovittu asetuksen vaatimin 
tietojenkäsittelysopimuksin. 

9. Henkilötietojen säilytysaika 
Työnhakijan tiedot poistuvat työnhakijarekisteristä 12 kuukauden kuluttua hakemustietojen 
viimeisimmästä päivityshetkestä lukien.  
 
Hakemustietojen päivityksen voi tehdä hakija itse kirjautumalla jättämälleen hakemukselleen 
uudelleen hakuajan puitteissa tai viimeistään kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. 
Tai päivityksen voi tehdä hakemuksen käsittelijä (StaffPointin toimihenkilö) hakemuksen 
käsittelyprosessin yhteydessä työnhakijan pyynnöstä. 
 
Rekisterinpitäjä tuhoaa säilytysajan päättymisen jälkeen kaikki rekisteröityä koskevat tiedot 
asianmukaisesti tallennusmuodosta huolimatta. 

10. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttäminen 
Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa tulee olla yhteydessä 
StaffPoint-konsernin tietosuojaan, sähköpostiosoite tietosuoja@staffpoint.fi  
Mikäli Rekisteröity haluaa tarkastaa henkilötietonsa tai saada muuta tietoa omiin tietoihinsa 
kohdistuvasta käsittelystä, tulee Rekisteröidyn todistaa henkilöllisyytensä pyynnön yhteydessä, 
joko esittämällä virallinen henkilöllisyystodistus jossakin StaffPointin toimipisteessä tai erikseen 
sovittaessa vahvalla sähköisellä tunnistautumisella. 
 

a. Oikeus saada pääsy tietoihin – tarkastusoikeus 
Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot. 
Tarkistaakseen omat tietonsa, tulee rekisteröidyn toimittaa kirjallinen omakätisesti 
allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisterinpitäjälle tai 
esitettävä pyyntö henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä toimittaa 
ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidyn pyytämät tiedot: 

- Sähköisesti, mikäli rekisteröity on tätä pyytänyt ja mikäli se on 
tietoturvallisesti mahdollista. 

- Tai järjestää tilaisuuden tutustua hänestä tallennettuihin tietoihin jossakin 
Rekisterinpitäjän toimipaikoista. 

b. Oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen  
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterissä olevien virheellisten tai epätarkkojen 
tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. 

c. Oikeus vastustaa käsittelyä 
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. 

d. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa 
muodossa.  
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11. Suostumuksen peruuttaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn, kokonaan tai 
osittain koska tahansa.  
Suostumuksen peruuttamiseksi rekisteröidyn tulee lähettää pyyntö tietojen poistamisesta 
rekisterinpitäjälle osoitteeseen tietosuoja@staffpoint.fi  
Suostumuksen peruuttamisen jälkeen rekisterinpitäjä ei enää käsittele rekisteröidyn tietoja 
työnhakijarekisterissään. 
 

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
Mikäli rekisteröity katsoo, ettei henkilötietojen käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus 
tehdä asiasta valitus valvovalle viranomaiselle. 
 

13. Tietolähteet, säännönmukaiset tietolähteet 
Työnhakijan tiedot kerätään työnhakijan toimittamasta työhakemuksesta (vapaamuotoisesta tai 
StaffPointin laatimasta hakemuslomakkeesta), ansioluettelosta, koulu-, työ- ja/ tai muista 
todistuksista sekä työnhakijan mahdollisessa haastattelussa ja/ tai työ- tai asiakassuhteen aikana 
antamista tiedoista sekä mahdollisesti suosittelijoiden antamista palautteista. 
 

14. Automaattinen päätöksenteko mukaan lukien profilointi 
Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 
 

15. Rekisterin suojauksen periaatteet 
StaffPoint huolehtii tietoturvasta sekä teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä 
lainsäädännön ja yleisten korkeiden standardien mukaisesti suojatakseen henkilötietoja 
luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä. 
 
Henkilötietojen huolellisesta käsittelystä ja säilyttämisestä on annettu erillinen ohjeistus 
StaffPointin henkilöstölle. Lisäksi henkilötietoja käsittelevät henkilöt noudattavat 
salassapitovelvollisuutta. 
 
Henkilötietoja säilytetään palveluntarjoajan palvelimilla, jotka ovat suojattu alan yleisten 
käytäntöjen mukaisesti. Kerättävä ja käsiteltävä henkilötieto pidetään luottamuksellisina eikä sitä 
ilmaista muille kuin sitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti 
palvelusopimusten perusteella rekisterinpitäjän asiakkaille. Pääsy henkilötietoihin on suojattu 
käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. 

 
Mikäli henkilö on tallentanut henkilötietoja rekisterinpitäjän rekrytointijärjestelmään, 
tietojenkäsittelyn ainoa tarkoitus on täyttää rekrytoinnin vaatimat toimenpiteet. Palveluntarjoaja 
vastaa teknisestä ja tietoturvallisesta suojauksesta. Palveluntarjoaja voi esimerkiksi teknisissä 
selvityksissä joutua käsittelemään henkilötietoja. Palveluntarjoajan henkilöstö on allekirjoittanut 
vaitiolosopimuksen, sekä sitoutuu käsittelemään henkilötietoja tietoturvallisesti, 
luottamuksellisesti ja vain tuottaakseen palvelua. 
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DATA PROTECTION NOTICE / INFORMATION DOCUMENT –  

EU’S GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, 2016/679 

 

Summary 

This summary explains how StaffPoint processes the personal data of its job applicants. 
Detailed information on processing measures can be found in the description of the job 
applicant Privacy notice. 

 
On what grounds do we process your personal data? 

StaffPoint processes your personal data based on your consent. You have either applied for 
a job with us or otherwise expressed your interest in working for us or for a customer 
company through us or you have joined StaffPoint’s Talent Community. 

 
What information do we collect on you?  

We only collect information that is necessary to create and maintain an employment 
relationship between StaffPoint and you and to enable StaffPoint to perform the 
recruitment process on its own behalf or the customer’s behalf. 
At the job application stage, we only process the information that is necessary to find out 
whether you are suitable for the job you are applying for. We do not process your 
information for any other purpose.  

 
Where do we obtain your information? 

In general, the personal data that we have entered has been received from you: from a job 
application you provided, your CV, education certificates and job references or information 
provided in any interview or feedback given by referees that you may have supplied. 
We process your information only as long as is needed and then remove the data from our 
databases. 

 
Who do we disclose your information to? 

We disclose your information only if necessary with your consent and only as needed to 
customers who you are interested in working for. We request your separate consent to 
disclose your contact details, telephone number and email to our customers. We have 
made statutory agreements with all parties to whom your data can be disclosed for a valid 
reason and your data is always kept confidential. 

 
How do we protect your data? 

We process personal data with methods and systems where the processing of your 
personal data is protected in the best possible way. We have restricted access to your data 
with authorisation and appropriate technical protections. Our staff who take part in 
processing your data comply with obligation to secrecy and protect your privacy by all 
means. 
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StaffPoint Oy Job applicant Privacy Notice 

1. Controller 
StaffPoint Oy and all its Group Companies 
Business ID: 24920901 
Ruoholahdenkatu 14, FI-00180 Helsinki 
 

2. Data protection manager 
Tel. +358 30 047 2000 
tietosuoja@staffpoint.fi 

 
3. Name of the personal data file 

Job applicant data file 
 

4. Legal grounds for and purpose of processing personal data 
The job applicant data file contains information on job applicants that is necessary for the StaffPoint 
Group (and its Group companies, hereinafter StaffPoint) to create and maintain an employment and/or 
customer relationship and to enable StaffPoint to perform the recruitment process on its own behalf or 
the customer’s behalf. 
Only the personal data that is necessary for determining a job applicant’s applicability for the work task 
being applied for that is being offered by StaffPoint or StaffPoint’s Customer is processed in the personal 
data file at the recruitment stage. The processing of personal data in recruitment-related matters is based 
on the job applicant’s consent. 
The job applicant’s data can only be used for marketing purposes with the separate consent of the job 
applicant. 
 

5. Groups of data subjects 
StaffPoint Group companies’ job applicants. 

 
6. Content of the personal data file - personal data groups 

o The job applicant’s identification data is entered in the data file: Name, date of birth, contact 
information, photograph, nationality, data on any work permit 

o Data on education and work experience: Education, language skills, work experience, any special 
skills, driving licence, access to a car, any referees 

o Job applicant’s wishes regarding type of workplace: Business unit, location, work task, working 
hours and availability (e.g. full-time/part-time, day job), salary request. 

 
7. The recipients or categories of recipients of the personal data 

o StaffPoint may disclose personal data as needed between Group companies. 
o The information in the data file is only disclosed with the consent of the job applicant to 

potential StaffPoint customers from the perspective of the job applicant. 
o Personal data is disclosed only to persons at StaffPoint who are responsible for recruitment. 
o Personal data can be disclosed for marketing purposes regarding StaffPoint’s services only with 

the separate consent of the job applicant. 
o Personal data is processed on StaffPoint’s behalf by subcontractors. The subcontractors supply 

systems and services to StaffPoint. StaffPoint has made appropriate agreements on processing 
personal data with the subcontractors, in which they undertake to comply with the agreement 
terms and with a secrecy obligation. 

 
8. Transfer of data to countries outside the European Union or the European Economic Area 

Personal data is mainly processed only in the European Union or the European Economic Area. In some 
cases personal data can be technically processed in countries outside the European Union or the 
European Economic Area. 
In these cases StaffPoint ensures that personal data is processed in accordance with the requirements of 
the Data Protection Regulation and that appropriate agreements on processing personal data has been 
made. 
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9. Retention period 

The job applicant’s data will be removed 12 months after the most recent application update. 
 
The job applicant can update the job application before the application deadline or latest within the next 
2 weeks after leaving the application. The data can also be updated by StaffPoint (StaffPoint employee) 
upon the request of the job applicant. 
 
When the retention period has ended, the controller will appropriately destroy all data associated with 
the data subject irrespective of the storage format. 

10. Rights of the data subject and exercising them 
All requests concerning personal data or processing it must be sent to StaffPoint Privacy team (email 
tietosuoja@staffpoint.fi ). 
Before accessing personal data or giving any personal information data subject is asked to proof their 
identity by showing official ID-card or passport in StaffPoints office. If visiting in the office is not possible 
identity can be verified by using strong electronic identification. 
 

a. Right of access to data - right of inspection 
Data subjects have the right to inspect the data in the personal data file relating to them. In 
order to inspect his or her data, the data subject must submit a written request signed by him or 
her, or another authenticated request, to the controller or express the request personally at the 
controller's premises. The controller will supply the data requested by the data subject without 
undue delay: 

i. electronically if the data subject has so requested and if it does not compromise data 
security; or 

ii. provide an opportunity for the data subject to study the stored data at one of the 
controller’s locations. 

b. Right to rectify, erasure and restriction of processing  
The data subject has the right to request that incorrect and inaccurate data be rectified or erased 
its processing be restricted. 

c. Right to object to processing 
The data subject is entitled to object to the processing of his or her data. 

d. Right to data portability 
The data subject is entitled to request the transfer of data provided by him or her in a machine-
readable format.  
 

11. Withdrawing consent 
The data subject has the right at any time to withdraw their consent.  
The data subject may send a request to the controller for the removal of the data 
(tietosuoja@staffpoint.fi)  
When consent has been withdrawn, the controller will no longer process the data subject’s data in its job 
applicant data file. 
 

12. The right to lodge a complaint with a supervisory authority 
If the data subject considers the processing of personal data to be unlawful, he or she has the right to 
lodge a complaint with a supervisory authority. 
 

13. Data sources, regular data sources 
The sources of the information are the job application (free form application or the form created by 
StaffPoints), CV, school or work or other certificates sent by the job applicant and any information 
provided by the job applicant in an interview or during a work and/or client relationship and any feedback 
provided by referees. 
 

14. Automated decision-making including profiling 
Personal data is not used in automated decision-making or profiling. 
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15. Principles of data protection 

StaffPoint will ensure data security and implement technical and organisational measures in accordance 
with legislation and general high standards to protect personal data from unauthorised or unlawful 
processing. 
 
The employees of StaffPoint have been given separate guidelines on the careful processing and storage of 
personal data. Persons authorised to process personal data shall undertake to comply with a secrecy 
obligation. 
 
Personal data is stored into service provider’s servers which are protected by the appropriate general 
methods. Service provider is responsible for the technical and secure protection. Service provider might 
need to access personal data in case of technical issues. Service provider’s personnel has signed non-
disclosure agreements and has committed to process personal data confidentially and only to provide 
service. 
 
 
 

 

 


