REKRYTOINNIN REKISTERISELOSTE

Henkilötietojen käsittely
Täyttämällä työhakemuksen työnhakija hyväksyy tietojen tallennuksen ja niiden käytön.
1. Rekisterin nimi: Rekrytoinnin rekisteri
2. Rekisterinpitäjä
Cadpool Oy (1740365-6)
Mannerheimintie 15 B
00260 Helsinki
Puhelin: 09 4056 220
Sähköposti: hallinto@cadpool.fi
3. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Paavo Saari, Cadpool Oy
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään rekrytoinnin tarpeisiin. Hakija voi osoittaa hakemuksen haluamaansa työtehtävään
tai jättää avoimen hakemuksen.
Hakijatietoja säilytetään aina luottamuksellisesti, eikä hakijoiden antamia hakemustietoja luovuteta
rekrytointiprosessin ulkopuolelle. Luottamuksellisuus tarkoittaa, että hakijatiedot ovat vain niiden
henkilöiden saatavilla, jotka ovat näiden tietojen käyttöön oikeutettuja.
Cadpool Oy voi omasta aloitteestaan poistaa puutteellisin tiedoin varustettuja työpaikkahakemuksia.
5. Rekisteröidyt tiedot
• hakijan perustiedot (mm. nimi, yhteystiedot, syntymäaika)
• hakijan koulutus- ja työkokemustiedot
• hakijan toivomukset tulevasta työtehtävästä
• hakijan kokemus- ja osaamisprofiilia kuvaavat tiedot
• hakijan vapaamuotoisesti kirjoittamat lisätiedot
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Työnhakija itse ja rekrytoiva esimies.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja luovutetaan ainoastaan Cadpool Oy:n rekrytointiprosessiin osallistuville.
8. Tietojen siirto ja luovutukset EU/ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä.
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9. Henkilötietojen säilytysaika
Rekrytoinnin ajan tai hakijan suostumuksella enintään kaksi vuotta.
10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei tehdä.
11. Rekisterin tietojen suojaaminen ja tietoturva
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin tiedot ovat asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla
teknisillä suojakeinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin
pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne rekisterinpitäjän tai sen lukuun toimivien yritysten henkilöt, joiden
toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterinpitäjän organisaatioon kuuluvilla henkilöillä on rekisteriin
henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.
12. Rekisteröidyn oikeudet tietojen tarkistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää
kirjallisesti Cadpool Oy:n hallintoon (kohta 2.). Tietojen toimittamisessa noudatetaan Euroopan unionin
yleisen tietosuoja-asetuksen määrittelemiä määräaikoja (artikla 12).
13. Rekisteröidyn oikeudet tietojen korjaamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjaamaan häntä koskeva virheellinen tieto. Korjauspyyntö tulee
toimittaa kirjallisesti Cadpool Oy:n hallintoon (kohta 2.).
14. Rekisteröidyn oikeudet tietojen poistamiseen
Rekisteröity voi milloin tahansa pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Poistopyyntö tulee toimittaa
Cadpool Oy:n hallintoon (kohta 2.).
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