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1. Rekisterinpitäjä

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
Y-tunnus: 2274241-9
Osoite: Ilmalantori 1, 00240 Helsinki

2. Rekisterin nimi

Laura rekrytointijärjestelmän rekisteri

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

vt. henkilöstöjohtaja Pia Mäkeläinen
Osoite: Ilmalantori 1, 00240 Helsinki
Vaihde 09 15611

4. Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilö: Pia Mäkeläinen

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn
oikeutusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa rekisterinpitäjän rekrytointi, jonka tavoitteena on hakijan
ja työnantajan välinen työsopimus. Työsuhteen osalta
(esim. sijaisuudet) henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
on työsopimuksen mukaisten asioiden hoitaminen.
(Yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1b.)

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
• Nimi- ja yhteystiedot kuten etu- ja sukunimi,
osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero (tunnistamista ja viestintää varten)
• Syntymäaika
• Kelpoisuuden ja soveltuvuuden arviointiin käytettävät tiedot (esim. työkokemus- ja koulutustausta, kielitaidot ja muu osaaminen)
• Liitetiedostot (esim. CV, hakemus, työnäyte,
kuva)
• Rekrytointiprosessin aikana muodostuvat tiedot kuten sähköpostiviestit, tekstiviestit ja tallennettavat tiedostot
• Työnantajan tekemät luokittelut ja muistiinpanot
• Vastaanottajan sähköpostiosoite, jos työpaikkailmoituksesta lähetetään vinkki “Kerro kaverille”-toiminnolla.

YHTEYSTIEDOT
HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ HSY

KÄYNTIOSOITE
ILMALANTORI 1, 00240 HELSINKI.

ASIAKASPALVELU JA FAKSI
ASIAKASPALVELU: 09 1561 2110
(ARKISIN KLO 8.30-15.30)

Y-TUNNUS
2274241-9

•

Vastaanottajan sähköpostiosoite ja käytetyt
hakuehdot, jos avoimista työpaikkailmoituksista tilataan automaattinen ilmoitus “Hakuvahti”-toiminnolla.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallisena tietolähteenä toimii työnhakija itse tallentaessaan hakemuksen järjestelmään.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta tai siirretä ulkopuolisille tahoille pois lukien tahot, jotka ovat osallisina
rekisterinpitäjän rekrytoinneissa.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

LAURA™-palvelun tietojen käsittelyyn käyttämät palvelimet sijaitsevat Suomessa. LAURA™-palvelussa
olevaa tietoa ei käsitellä LAURA Rekrytointi Oy:n toimesta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella.
Tietojen siirtoa voi kuitenkin tapahtua EU:n tai ETA:n
ulkopuolella esimerkiksi siinä tapauksessa, jossa rekisterinpitäjän rekrytointiin osallistuva henkilö sijaitsee
EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Tässäkin tapauksessa käsiteltävien tietojen tietoturva on varmistettu käyttämällä
salattuja tietoliikenneyhteyksiä.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä vastaa, että palveluun tallennettua tietoa käsitellään hyvien tietoturvakäytäntöjen ja rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.
Palveluntarjoaja (LAURA Rekrytointi Oy) vastaa rekisteriin (LAURA™-palvelu) tallennettujen tietojen teknisestä suojauksesta, johon kuuluvat esim. palvelun sisäinen tietoturva, kulunvalvonta, ohjelmistojen tietoturvapäivitykset ja varmuuskopiointi. Palvelun tietoturvaa
testataan sisäisten testien lisäksi myös kolmannen
osapuolen tekemillä tietoturvatarkistuksilla.
Palvelun ja käyttäjän selaimen välinen tietoliikenne on
aina suojattu vahvalla salauksella.

11. Rekisteröidyn oikeudet ja rekisteröidyn informoiminen

Rekisteröidyllä on oikeudet omiin tietoihinsa. Oikeuksien toteuttaminen tapahtuu lähtökohtaisesti sähköisesti LAURA™-palvelun hallintaliittymän avulla. Hallintaliittymään kirjaudutaan hakemuksen tallentamisen
yhteydessä muodostuneilla käyttäjätunnuksilla. Seuraavassa tarkempi selostus rekisteröidyn oikeuksista:
Pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto, käsitelläänkö hänen tietojaan. Jos
tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa
rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu
kirjautumalla palvelun hallintaliittymään. Mikäli tietojen
tarkastaminen hallintaliittymän kautta ei ole mahdollista, voi rekisteröity osoittaa kirjallisen tarkastuspyynnön rekisterinpitäjälle.
Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevien virheellisten tai
puutteellisten henkilötietojen korjaamista. Tietojen oikaiseminen tapahtuu palvelun hallintaliittymässä. Mikäli tietojen oikaiseminen hallintaliittymän kautta ei ole
mahdollista, voi rekisteröity osoittaa kirjallisen oikaisupyynnön rekisterinpitäjälle.
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Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus
vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista,
ellei tietojen säilyttämiselle ole perustetta (esim. lakiin
perustuva valitusaika valintapäätöksestä). Tietojen
poistaminen tapahtuu palvelun hallintaliittymässä. Mikäli tiedon poistamista ei ole mahdollista tehdä hallintaliittymän kautta, voi rekisteröity osoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisen vaatimuksen tietojen poistamisesta.
Oikeus rajoittaa käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus
vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö
henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta on osoitettava
kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on
oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn vastustamisesta on osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus siirtää
henkilötietonsa koneellisesti luettavassa muodossa.
Tämä tapahtuu palvelun hallintaliittymän kautta tai olemalla kirjallisesti yhteydessä rekisterinpitäjään.
Oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn: Jos
henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruminen tapahtuu kirjallisella pyynnöllä rekisterinpitäjälle.
Oikeus valittaa valvovalle viranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn
epäkohdista rekisterinpitäjälle, henkilötietojen käsittelijälle tai valvovalle viranomaiselle.
12. Henkilötietojen säilytysajan periaatteet

Hakemukset säilyvät palvelussa 730 vuorokautta hakemuksen lähettämisestä tai viimeisestä päivityksestä.
Tietoja voidaan käsitellä palvelussa tätäkin kauemmin
esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröity on valittu organisaatioon työntekijäksi tai sijaiseksi.

13. Rekisterihallinto

Vastuuhenkilö nimeää rekisteriasioita ylläpitävät henkilöt ja varmistaa rekisterin asianmukaisen hoitamisen.
HSY:n tietosuojavastaava on Miikka Pekkarinen
(tietosuojavastaava@hsy.fi).

14. Tietosuojaselosteen muutokset
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Mikäli HSY muuttaa tätä selostetta, HSY laittaa muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, HSY voi informoida näistä
myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla
HSY:n sivuille asiasta ilmoituksen. HSY suosittelee
käymään säännöllisesti HSY:n sivuilla ja huomioimaan
mahdolliset muutokset selosteessa.
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